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THUẾ GTGT 
 
Quy định chung 

1. Chính sách thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu: Hàng hoá, dịch vụ mua bán, trao đổi giữa các tổ chức cá nhân 
trong các khu phi thuế quan với nhau và tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài 
không thuộc diện chịu thuế GTGT. 
Riêng hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất thuộc diện chịu thuế GTGT. (CV 
số 3326/TCHQ-KTTT ngày 19/06/2007). 

2. Chính sách thuế GTGT đối với TSCĐ: Một công ty mua tài sản cố định để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng 
hoá chịu thuế GTGT, công ty đã tiến hành khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sau đó công ty bán tài sản cố định, giá 
bán tài sản thấp hơn giá trị còn lại của tài sản phản ánh trên số kế toán và đã thực hiện kê khai nộp thuế GTGT 
thì công ty không phải hoàn lại số thuế GTGT của tài sản cố định đã khấu trừ. (CV số 2335/TCT-PCCS ngày 
14/06/2007). 

3. Quyết toán thuế: Cơ sở kinh doanh sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, 
bán, khoán cho thuê doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 
ngày kể từ ngày có QĐ sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản chuyển đổi sở hữu, giao, bán, khoán, 
cho thuê doanh nghiệp Nhà nước. 

Trường hợp trong thời hạn 45 ngày có QĐ giải thể, một doanh nghiệp đã lập và gửi quyết toán thuế cho cơ 
quan thuế, có số thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được xét hoàn thuế 
GTGT theo quy định của pháp luật 

Trường hợp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có QĐ giải thể, doanh nghiệp đó chưa lập và gửi quyết toán thuế 
cho cơ quan thuế, sau đó mới xét hoàn thuế GTGT thì không được xem xét giải quyết. (CV số 2253/TCT-PCCS 
ngày 11/06/2007). 

4. Xử lý vi phạm lĩnh vực thuế - Ngày 07/06/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý 
vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế. 

Theo đó, phạt tiền từ 200.000 đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau: không chấp hành QĐ thanh tra, 
kiểm tra thuế ... quá thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành QĐ của cơ quan có thẩm quyền; từ 
chối, trì hoãn, trốn tránh cung cấp hồ sơ, tài liệu... liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại trụ sở người nộp thuế… 

Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế mức phạt tiền sẽ gấp từ 1 đến 3 lần tính trên số thuế trốn đối với người 
nộp thuế… 

Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan Kho bạc không thực hiện trách nhiệm trích chuyển từ tài 
khoản của người nộp thuế (vi phạm thuế) vào tài khoản của Ngân sách nhà nước cũng bị xử phạt tùy theo mức 
độ vi phạm. Tổ chức, cá nhân có hành vi thông đồng bao che người nộp thuế, trốn thuế... thì tùy theo tính chất 
vi phạm mà bị phạt tiền từ 2 đến 8 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, NĐ còn quy định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi hoặc khấu trừ 
một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành QĐ xử 
phạt, không thanh toán chi phí cưỡng chế sẽ bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản để bán đấu giá. Trường hợp 
số tiền bán đấu giá tài sản nhiều hơn số tiền ghi trong QĐ xử phạt và chi phí cho cưỡng chế thì trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày bán đấu giá, cơ quan có thẩm quyền phải trả lại cho người, tổ chức bị cưỡng chế số tiền 
chênh lệch… 

Ngoài ra, còn cho phép cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba 
đang giữ… 

NĐ này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.       

5. Chính sách thuế GTGT: Hoạt động duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật, 
công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân 
và vốn viện trợ nhân đạo, cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn 
thực chi cho công trình không thuộc đối tượng chịu thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp thi công xây dựng nhà ở không đáp ứng quy định trên thì hoạt động xây dựng nhà 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định của pháp luật. (CV số 2207/TCT-PCCS ngày 
07/06/2007). 

6. Hoàn thuế GTGT: Để tháo gỡ khó khăn về vốn, nhất là trong các trường hợp doanh nghiệp có doanh số xuất 
khẩu và số thuế được khấu trừ, xét hoàn thuế lớn, trường hợp trong các hợp đồng xuất khẩu của công ty có ghi 
thời hạn bên nước ngoài thanh toán trả chậm, công ty làm bản cam kết  sẽ xuất trình bảng kê chứng từ đã 
thanh toán qua ngân hàng trong hồ sơ hoàn thuế GTGT. Đến thời hạn cam kết mà công ty không xuất trình 
được bảng kê chứng từ đã thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng thì cơ quan thuế thu hồi 
tiền thuế đã cho khấu trừ, hoàn thuế và xử phạt hành vi chiếm dụng tiền hoàn thuế của nhà nước theo chế dộ 
hiện hành. (CV số 2187/TCT-PCCS ngày 06/06/2007) 
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7. Chính sách thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu: Một công ty xuất khẩu hàng hoá cho phía nước ngoài; phía nước 
ngoài ủy quyền cho bên thứ ba ở nước ngoài thực hiện thanh toán qua ngân hàng nhưng việc uỷ quyền thanh 
toán này không được quy định trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu thì lô hàng xuất khẩu của công ty 
đó không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. (CV số 2122/TCT-PCCS ngày 31 /05/2007). 

8. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế: Đối với cơ sở kinh doanh tháng 10/2005 xuất 02 hóa đơn GTGT để bán hàng 
theo đúng quy định và đã giao liên 2 cho khách hàng nhưng không ghi sổ kế toán, không kê khai thuế, đến 
tháng 01/2007, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì xác định là hành vi trốn thuế do để ngoài sổ sánh kế toán, 
số liệu kế toán làm giảm số thuế phải nộp. Trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm lần đầu và đã thành thật nhận 
thấy hành vi vi phạm của mình, đã kịp thời điều chỉnh, khắc phục hậu quả thì được xem xét tình tiết giảm nhẹ. 
(CV số 2120/TCT-PCCS ngày 31/05/2007) 

9. Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế: Ngày 25/05/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 85/2007/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Theo đó, khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin. 

Việc khai thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thực hiện như sau: Khai theo tháng áp dụng đối với 
trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn khi chi trả thu nhập thường xuyên; thu nhập trúng thưởng xổ số, trúng 
thưởng khuyến mại, thu nhập tạm khấu trừ thuế 10%. Trường hợp tổng số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 
triệu đồng, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khai tạm nộp thuế theo quý… 

Trường hợp cá nhân có thu nhập cao có nhiều nguồn thu nhập quyết toán thuế, cá nhân đăng ký nộp thuế trực 
tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế bao gồm: tờ khai quyết toán thuế; bảng kê chi tiết thu nhập theo 
các nguồn khác nhau; các biên lai nộp thuế thu nhập hoặc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập; các giấy tờ xác 
định số thuế được trừ, được miễn, giảm… 

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo các cách sau: Bù 
trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; Trừ 
vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; Hoàn trả tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế không còn 
nợ tiền thuế, tiền phạt… 

NĐ này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007. 

10. Thuế GTGT đối với nhà thầu ODA:  
- Về đăng ký mã số thuế: Nhà thầu nước ngoài lần đầu tiên tới đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hoặc đăng kinh 

doanh tại Việt Nam nhưng chưa được cấp mã số thuế (các nhà thầu đang kê khai, nộp thuế thong qua các tổ 
chức, cá nhân Việt Nam bằng biện pháp khấu trừ thuế) phải nộp hồ sơ gửi cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn 
phòng điều hành (đối với các nhà thầu đã có văn phòng điều hành) hoặc cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng 
công trình. Thủ tục đăng ký mã số thuế và mẫu Tờ khai đăng ký thuế được hướng dẫn tại TT 10/2006/TT-BTC 
ngày 14/02/2006. 

- Về hoàn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài tham gia thực hiện dự án ODA đã được cấp mã số thuế, đã kê 
khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  

+ Trường hợp sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp nhưng chủ 
dự án được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT thì nhà thầu khi cung 
cấp (bán) hàng hóa, dịch vụ (kể cả hoạt động xây lắp công trình) cho dự án phải tính thuế và kê khai nộp thuế 
GTGT theo quy định. Nếu trong 03 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) nhà thầu có số thuế 
GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT; 

+ Trường hợp sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp nhưng chủ 
dự án không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử 
dụng cho dự án; chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ thuế cung cấp (bán) hàng hóa, dịch vụ (kể cả hoạt động xây lắp công trình) theo giá không có thuế 
GTGT, thì nhà thầu chính được tính, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp (bán) 
cho dự án. Số thuế GTGT được hoàn là số thuế ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào. 

(CV số 1881/TCT-ĐTNN ngày 17/05/2007) 

11. Mua hàng trước thời điểm doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn: Cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ và nhậ hóa 
đơn hợp pháp của bên bán trước thời điểm xác định bên bán bỏ trốn kèm theo các hợp đồng, chứng từ thanh 
toán hợp pháp, đã hạch toán, kê khai thuế theo đúng quy định; cơ quan thuế, các  cơ quan có thẩm quyền chưa 
có kết luận đó là các hóa đơn bất hợp pháp thì cơ sở kinh doanh này vẫn được khấu trừ thuế GTGT  trên các 
hóa đơn này. Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì xử lý theo kết luận đó (CV số 1856/TCT-PCCS ngày 
15/05/2007) 

12. Kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư: Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp 
khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa 
đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 
triệu trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án 
đầu tư. 
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Cơ sở kinh doanh kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư 
(mẫu theo quy định của pháp luật). Tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư được lập và gửi đồng thời với tờ khai 
thuế GTGT hàng tháng của cơ sở kinh doanh. (CV số 1799/TCT-PCCS ngày 10/05/2007). 

13. Hoàn trả số thuế nộp thừa: Khoản thu được hoàn trả không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản 
thu phát sinh phải nộp ngân sách kỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từ 
ngân sách nhà nước. 

Trường hợp một công ty đã tạm nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước trong năm 2003. Do công ty làm ăn 
không có lãi qua các năm, khoản thu này không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phải nộp 
ngân sách kỳ sau  thì công ty đó được hoàn lại số tiền đã nộp trên. (CV số 1669/TCT-PCCS ngày 03/05/2007). 

14. Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu: Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoàn thuế 
GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và thủ tục sau: (i) Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với 
trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ ho tổ chức, cá nhân nước ngoài; (ii) Tờ khai hải quan về hàng 
xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; (iii) Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán 
qua ngân hàng; Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh 
nghiệp chế xuất… 

Một doanh nghiệp xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài phạt vì hàng trễ hạn nên số tiền nhận được bằng việc 
thanh toán qua ngân hàng thấp hơn hoá đơn xuất khẩu, thì nếu việc xử lý phạt này được quy định rõ trong hợp 
đồng và có biên bản xác nhận số tiền phạt của hai bên mua và bán; hồ sơ hàng hoá xuất khẩu của doanh 
nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và có bằng  chứng để chứng minh doanh nghiệp bị phạt do giao hàng 
trễ thì doanh nghiệp được xét hoàn thuế GTGT đầu vào của lô hàng xuất khẩu. (CV số 1623/TCT-PCCS ngày 
27/04/2007). 

15. Hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư: Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu 
trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không 
phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế 
đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một 
năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản được hoàn có giá trị 
lớn hơn 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý. 

Một cơ sở kinh doanh đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh 
thuế đầu ra, thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm dương lịch. (CV số 
1612/TCT-PCCS ngày 27/04/2007). 

16. Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng: Ngày 09/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 32/2007/TT-BTC hướng 
dẫn thi hành NĐ số 158/2003/NĐ-CP, 148/2004/NĐ-CP và 156/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế 
giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 

Một số điểm mới trong TT này như sau: 

Về hóa đơn chứng từ:  

- Khái niệm và xác định rõ thế  nào là "Hoá đơn, chứng từ hợp pháp ( Mục IV.,khoản 4. Hóa đơn chứng từ mua 
bán hàng hóa, dịch vụ). 

- Hướng dẫn " Một số trường hợp sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ ( Mục IV, khoản 5. Hóa đơn chứng từ mua 
bán hàng hóa, dịch vụ), vài chi tiết đáng lưu ý: 
+ Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá 
bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.  Nếu việc 
giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền 
giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng 
hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá. Đối với trường hợp khách hàng 
không tiếp tục mua hàng hoá thì cơ sở kinh doanh lập phiếu chi tiền cho khách hàng theo đúng quy định.  
+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi 
nhánh, cửa hàng...ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển 
giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau;  
+ Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải 
lập hoá đơn, nếu người mua yêu cầu cung cấp hoá đơn thì phải lập hoá đơn theo quy định, trường hợp không 
lập hoá đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ (theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo TT này) để làm căn cứ tính 
thuế. 
 ... 
- Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển. 

Hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT (Tờ khai về dự án đầu tư) đối với dự án đầu tư đang trong quá trình triển 
khai, chưa hoạt động, chưa có giấy phép kinh doanh. 

Một số thủ tục pháp lý về hoàn thuế GTGT. 
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Nhìn chung, TT 32 đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với TT 120 đã ban hành. Đặc biệt giải thích khá cụ thể về các 
mức thuế suất mà hàng hóa dịch vụ nào phải chịu thuế, hướng dẫn chi tiết về phương pháp lập hóa đơn trong 
các trường hợp DN thường vướng mắc như giảm giá, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hàng bán bị 
trả lại; Hóa đơn nhận của Công ty đã bỏ trốn.... 

17. Trả lời chính sách thuế: Tiền cước vận chuyển làm căn cứ tính thuế là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động 
vận chuyển hàng hoá từ cảng xếp hàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ hàng hoá đó (bao gồm cả tiền 
cước của các lô hàng phải chuyển tài qua các cảng trung gian) và/ hoặc tiền cước thu được do vận chuyển hàng 
hoá giữa các cảng Việt Nam. 

Tiền cước vận chuyển làm căn cứ tính thuế cước không bao gồm tiền cước đã tính thuế cước tại cảng Việt Nam 
đối với chủ tàu nước ngoài và tiền cước trả cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam do đã tham gia vận chuyển hàng 
từ Cảng Việt Nam đến một cảng trung gian. 

Theo đó, trường hợp một công ty nhận vận chuyển lô hàng cho khách hàng từ Hải Phòng đi Hamburg thông qua 
cảng trung chuyển là Singapore nhưng do công ty đó không có tàu hoạt động ở chặng vận chuyển từ Hải Phòng 
đến Singapore nên phải thuê hãng tàu khác để vận chuyển thì căn cứ tính thuế cước không bao gồm tiền đã 
tính thuế cước tại cảng Việt Nam đối với hàng tàu được thuê đó do đã tham gia vận chuyển hàng từ Cảng Việt 
Nam đến Singapore. (CV số 1434/TCT-PCCS ngày 13 /04/2007). 

18. Thuế GTGT đối với số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thu hộ: Giá tính thuế đối với các loại hàng hoá, dịch vụ bao 
gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các 
khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp ngân sách nhà nước. 

Theo đó, số tiền lệ phí xuất nhập cảnh mà công ty thu hộ cơ quan quản lý nhà nước và đã nộp vào ngân sách 
nhà nước theo quy định thì không phải chịu thuế GTGT. Khi viết hoá đơn GTGT cho khách hàng, công ty đó ghi 
riêng một dòng lệ phí xuất nhập cảnh đã thu của khách du lịch và không tính vào doanh thu chịu thuế GTGT. 
Khoản lệ phí này công ty phải hạch toán riêng và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp của công ty. (CV số 1361/TCT-PCCS ngày 10/04/2007). 

19. Hàng gia công xuất khẩu: Hàng hoá xuất khẩu kể cả hàng hoá gia công xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% 
và điều kiện hàng gia công xuất khẩu được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều 
kiện là: Hợp đồng gia công hàng hoá cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có 
xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hoá gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân 
hàng; Hoá đơn GTGT xuất trả hàng hoá gia công cho nước ngoài. 

Trường hợp các doanh nghiệp xuất trả hàng hoá gia công đáp ứng các điều kiện trên được áp dụng thuế suất 
0%, kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định. Doanh thu gia công xuất khẩu là số tiền gia công 
thực tế được hưởng (bao gồm cả giá trị vật tư, phụ kiện được thoả thuận trong hợp đồng gia công nếu có) ghi 
trên hoá đơn GTGT phù hợp với chứng từ  thanh toán qua ngân hàng và hợp đồng gia công hàng hoá xuất 
khẩu. (CV số 1359/TCT-PCCS ngày 10/04/2007). 

20. Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê đất: Đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để 
đầu tư cho thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế khác theo quy định của 
Chính phủ để cho thuê lại, giá tính thuế là giá cho thuê chưa có thuế GTGT, trừ giá thuê đất phải nộp Ngân sách 
nhà nước. 

Một công ty ký hợp đồng cho một số doanh nghiệp thuê lại đất đã lập hoá đơn xác định giá tính thuế GTGT 
chưa trừ giá thuế đất phải nộp Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn trên và đã kê khai nộp thuế GTGT với cơ 
quan thuế, các doanh nghiệp thuê lại đất đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT thì không thực hiện việc 
điều chỉnh lại theo hướng dẫn trên. (CV số 1299/TCT-PCCS ngày 04/04/2007). 

21. Chi phí phát sinh trước khi cấp mã số thuế: Hoá đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính 
chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải trả là: …hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải 
nguyên vẹn. 

Đồng thời, các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp 
không được tính vào chi phí hợp lý. 

Một công ty có kê khai một số chi phí phục vụ cho hoạt động của công ty như chi phí thuê văn phòng, chi phí 
mua dụng cụ phục vụ cho văn phòng, chi phí giao dịch, trả lương cho nhân viên… trước ngày cấp giấy chứng 
nhận đầu tư và từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư đến trước ngày cấp  mã số thuế, các hoá đơn chứng từ này 
không ghi mã số thuế và địa chỉ đúng như giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty thì công ty đó không được 
kê khai khấu trừ thuế GTGT, không được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp. (CV số 1268/TCT-PCCS ngày 03/04/2007). 

22. Chính sách thuế đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: Các đơn vị, tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt 
động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 5 ngày trước khi tạm 
ngừng hoạt động. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng hoạt động, lý do tạm 
ngừng hoạt động.  

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong thời hạn là 01 năm tài chính (từ 01/01 đến 31/12), có 
thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng hoạt 
động, lý do tạm ngừng hoạt động thì doanh nghiệp không phải thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT hàng 
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tháng, nộp thuế môn bài và báo cáo tài chính trong thời hạn tạm ngừng hoạt động. (CV số 1259/TCT-PCCS 
ngày 03/04/2007). 

23. Thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu đối với hàng nông sản: Trường hợp một công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo 
phương pháp khẩu trừ thuế, có thực hiện nhập khẩu hàng nông sản thuộc đối tượng không nộp thuế GTGT 
nhưng đã kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu cho số hàng nông 
sản nêu trên được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế GTGT mà công ty phải nộp ở khẩu kinh doanh nội địa. 
(CV số 4043/BTC/CST ngày 23/3/2007).       

24. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Một trong các điều kiện hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn 
thuế GTGT là: Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là việc 
chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán hàng hoá, dịch 
vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của 
ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ 
tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. 

Theo đó, trường hợp một công ty xuất khẩu hàng hoá trong kỳ từ tháng 01/2005 đến tháng 03/2005. Chứng từ 
thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền công ty đó nhận được từ tài khoản của ngân 
hàng bên nhập khẩu không thể hiện số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán không phù hợp với hợp đồng 
xuất khẩu đã ký giữa hai bên thì chứng từ thanh toán này không được chấp nhận là thanh toán qua ngân hàng. 
Công ty đó không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu trên. (CV số 1072/TCT-PCCS ngày 
20/03/2007). 

25. Chính sách thuế GTGT: Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào 
chi phí của hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp một công ty xây nhà ở miễn phí cho lao động, sử dụng nguồn vốn kinh doanh để đầu tư xây dựng 
nhà ăn, trạm y tế, sân tập thể dục, công ty đó không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định 
trên, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ trên được hạch toán vào chi phí của công trình theo hướng 
dẫn. (CV số 909/TCT-PCCS ngày 05/03/2007). 

26. Hoàn thuế GTGT: Hàng hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các 
tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá này được tính vào giá trị hàng hoá tổn 
thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT được khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp. 

Theo đó, trường hợp một công ty bị cháy nhà xưởng, vật tư nguyên liệu, hàng hoá thì số thuế GTGT đầu vào 
liên quan đến lô hàng này không được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT; Số thuế GTGT đầu vào này được tính 
vào giá trị tổn thất mà tổ chức, cá nhân phải bồi thường. (CV số 902/TCT-PCCS ngày 05/03/2007). 

27. Nhà thầu kê khai thuế GTGT: Theo quy định hiện hành, trường hợp bên Việt Nam không kê khai, khấu trừ và 
nộp thuế GTGT, thuế TNDN hộ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì sẽ bị truy thu, bị xử phạt theo 
quy định hiện hành và phải nộp thay nhà thầu nước ngoài. 

Số thuế GTGT, thuế TNDN bị truy thu và phải nộp thay nhà thầu nước ngoài, bên Việt Nam không được khấu trừ 
vào số thuế GTGT phải nộp và không được tính và chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế TNDN phải 
nộp cho bên Việt Nam. 

Căn cứ vào quy định trên một công ty thực hiện dự án thầu ở Việt Nam không tự giác kê khai, nộp thuế GTGT 
hộ nhà thầu phụ nước ngoài khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế phát hiện thì bị truy 
thu và phải nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài và số thuế GTGT bị truy thu do hợp đồng thầu đã kết thúc. Công 
ty không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp. (CV số 879 TCT/PCCS ngày 2/3/2007). 

28. Chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA: Trường hợp hợp đồng dịch vụ tư vấn do công ty (nhà thầu 
chính) ký với dự án sử dụng vốn ODA thì thuế GTGT của hợp đồng được xử lý như sau: 

- Trường hợp hợp đồng được ký bao gồm thuế GTGT và chủ dự án được cấp vốn đối ứng để nộp thuế GTGT thì 
Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. 

- Trường hợp hợp đồng được ký bao gồm thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn đối ứng để nộp thuế 
GTGT chủ dự án thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. 

- Trường hợp hợp đồng được ký không bao gồm thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn đối ứng để nộp 
thuế GTGT thì công ty thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà 
công ty mua vào để thực hiện dự án.  

(CV số 878/TCT-PCCS ngày 02/3/2007) . 

29. Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới hoạt động: Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương 
pháp khấu trừ từ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục 
trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết 

Trường hợp một công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2006 đến tháng 11/2006 mới phát sinh thuế GTGT đầu 
vào; Công ty đó trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được 
khấu trừ hết thì được xét hoàn thuế GTGT. (CV số 855/TCT-PCCS ngày 01/03/2007). 



 
Năm 2007 – Tập I CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC

 

Trang 8 

30. Xử lý vi phạm về thuế: Hành vi trốn thuế là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về 
thuế dẫn đến làm giảm  số thuế phải nộp… 

Thời điểm điểm xác định cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế để xử phạt vi phạm hành chính là thời điểm cá 
nhân, tổ chức có đã hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế hoặc thời 
điểm cơ quan có thẩm quyền ra QĐ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế (nếu có) theo hồ sơ đề nghị của cá nhân, 
tổ chức đó, cụ thể như sau: Đối với trường hợp pháp luật quy định chế độ kê khai, tạm nộp hàng tháng, quyết 
toán theo năm thì thời điểm cá nhân, tổ chức thực hiện nộp quyết toán thuế theo năm quy định của pháp luật 
về thuế là thời điểm hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp. 

Theo đó, trong kỳ tính thuế cơ quan thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh không hạch toán kế toán về các 
nghiệp vụ bán hàng, mua hàng làm căn cứ kê khai nộp thuế thì chưa xác định là hành vi trốn thuế  thu nhập 
doanh nghiệp. Tuỳ theo hành vi, tính chất, mức độ vi phạm, cơ sở kinh doanh bị xử phạt theo quy định trong 
lĩnh vực quản lý, sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật hoặc xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo quy 
định. (CV số 841/TCT-PCCS ngày 27/02/2007). 

31. Kê khai nộp thuế GTGT của cơ sở hạch toán phụ thuộc: Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa 
phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như Công ty, Tổng 
công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc. 

Trường hợp một cục thuế địa phương đề nghị cho phép các Chi cục thuế được thu thuế GTGT theo tỷ lệ 2% 
hoặc 3% đối với các cơ sở hạch toán phụ thuộc kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh (nhưng khác huyện) với nơi 
công ty, doanh nghiệp có trụ sở chính là không có cơ sở pháp lý. (CV số 836/TCT-PCCS ngày 27/02/2007). 

32. Kê khai thuế GTGT: Theo quy định hiện hành, thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh 
trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất 
hoá đơn hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng 
hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào 
các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh. 

Theo đó, trường hợp môt công ty thực hiện kê khai các hoá đơn GTGT trong thời hạn 03 tháng kể từ thời điểm 
phát sinh hoá đơn GTGT thì công ty đó không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ghi trên các hoá đơn GTGT 
này. (CV số 750/TCT-PCCS ngày 12/02/2007). 

33. Phạt thuế GTGT: Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế được thực hiện như sau: Phạt tiền từ 1 
triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp được chứng từ kèm theo hàng hoá, nguyên, nhiên, 
vật liệu đang vận chuyển trên đường để chứng minh lô hàng đã nộp thuế hoặc đã được quản lý để thu thuế 
theo quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm bị kiểm tra, phát hiện. 

Trong thời hạn tối đa 24 giờ, nếu cá nhân, tổ chức cung cấp được chứng từ kèm theo hàng hoá, nguyên, nhiên, 
vật liệu đang vận chuyển trên đường để chứng minh lô hàng đã được quản lý về thuế thì bị phạt tiền từ 1 triệu 
đồng đến 2 triệu đồng; nếu quá 24 giờ mà cá nhân, tổ chức không cung cấp được chứng từ theo quy định thì bị 
xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật. (CV số 711/TCT-PCCS ngày 09/02/2007). 

34. Chính sách thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu: Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT 
đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau: (i) Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường 
hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài…; (ii) Tờ khai hải quan về hàng 
xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu…(iii) Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán 
qua ngân hàng; (iv) Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh 
nghiệp chế xuất. 

Trường  hợp một Công ty A ký hợp đồng xuất khẩu với bên nước ngoài, sau đó công ty A chuyển giao hợp đồng 
này cho Công ty B; tờ khai hải quan xuất khẩu đứng tên công ty A; bên nước ngoài thanh toán cho công ty A. 
Như vậy căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh thu từ hợp đồng này của Công ty B không đủ điều kiện áp dụng 
thuế suất thuế GTGT 0%. (CV số 684/TCT-PCCS ngày 08/02/2007). 

35. Giảm thuế GTGT năm 1999 – 2001: Đối với những cơ sở sản xuất, vận tải, thương mại, du lịch, ăn uống trong 
những năm đầu áp dụng thuế GTGT mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế 
doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế GTGT phải nộp. 

Theo đó, trường hợp một công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bao gồm: vệ sinh, công việc ngoài trời trên 
cao, bảo trì thiết bị và sân bãi thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT năm 1999 – 2001. Nếu công ty năm 1999 
– 2001 bị lỗ do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế được giảm thuế GTGT, nhưng không vượt 
quá số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh. (CV số 645/TCT-ĐTNN ngày 06/02/2007). 

36. Quy định về khấu trừ thuế GTGT: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng 
cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. 

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và 
không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào  chi phí 
của hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT. 
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Như vậy, trường hợp một công ty xây nhà miễn phí cho nhân viên, không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu 
vào theo quy định của pháp luật nhưng được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV 
số 644/TCT-PCCS ngày 06/02/2007). 

37. Phương thức thanh toán hàng xuất khẩu: Một trong những điều kiện để hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp 
dụng thuế suất thuế GTGT 0% là: hàng hoá dịch vụ xuất khẩu phải được thanh toán qua ngân hàng. 

Một doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu hàng hoá cho bên nước ngoài và bên nước ngoài lại thanh toán cho một 
công ty nước ngoài khác theo hợp đồng mà doanh nghiệp chỉ định, căn cứ vào quy định trên thì bằng phương 
thức thanh toán này, lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 
0%. (CV số 639 TCT/PCCS ngày 06/02/2007 của TCT). 

38. Hoàn thuế GTGT: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế 
đầu vào chưa được khấu trừ hết được hoàn thuế GTGT. Đồng thời, trường hợp tháng trước thời gian xin hoàn 
thuế cơ sở có số thuế GTGT nộp thừa thì cơ sở được tính cộng thuế GTGT nộp vào số thuế GTGT đề nghị hoàn 
trong kỳ. 

Theo đó, trường hợp công ty A có số thuế GTGT nộp thừa được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp thừa. Công ty đó 
kê khai số thuế GTGT đã nộp vào CV đề nghị hoàn thuế. (CV số 636/TCT-PCCS ngày 06/02/2007). 

39. Nghĩa vụ thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại đất: Trường hợp một công ty khi giải thể, 
chấm dứt hoạt động trước thời hạn đã thanh lý Hợp đồng thuê đất với Sở địa chính (Công ty đã thanh toán đủ 
tiền thuê đất phải trả đến thời điểm thanh lý hợp đồng) đồng thời có thoả thuận chuyển nhượng quyền thuê lại 
đất cho công ty khác, thì doanh thu từ chuyển nhượng quyền thuê đất này không thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT. 

Trường hợp việc chuyển nhượng quyền thuê đất gắn liền với việc chuyển giá trị tài sản trên đất thì giá trị tài sản 
chuyển nhượng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất quy định phù hợp với quy định của pháp luật. (CV 
số 594/TCT-PCCS ngày 01/02/2007). 

40. Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể: Trường hợp một doanh nghiệp là cơ sở kinh doanh mới thành 
lập được 2 năm, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nhưng chưa phát sinh doanh thu và thuế đầu ra 
đối với hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp chưa hoạt động kinh doanh (trong 2 năm hoạt động doanh nghiệp 
đó không đầu tư gì cả) nay doanh nghiệp đó quyết định giải thể, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của các 
hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc quản lý. Theo đó, doanh nghiệp đó không thuộc đối tượng hoàn 
thuế GTGT theo quy định trên. (CV số 513/TCT-PCCS ngày 26/01/2007). 

41. Khấu trừ, hoàn thuế GTGT: Luật thuế GTGT quy định hàng hoá xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, 
bán cho doanh nghiệp khu chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ. 

Đồng thời, điều kiện được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu là: hợp đồng xuất khẩu hàng 
hoá; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải 
quan đã xuất khẩu; hoá đơn GTGt bán hàng hoá, dịch vụ. 

Trường hợp một công ty xuất bán nước tinh khiết đóng bình 21 lít cho các doanh nghiệp khu chế xuất, để được 
áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì công ty đó phải đảm bảo các điều kiện quy định nêu trên. (CV số 
495/TCT-PCCS ngày 26/01/2007). 

42. Chính sách thuế GTGT: Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định trên đây là số thuế GTGT 
ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào. 

Theo đó, trường hợp một công ty phản ánh trung thực giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt 
động khai thác khoáng sản trên sổ sách kế toán, kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT đầu ra đầy đủ, đồng thời 
đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì công ty đó được khấu trừ số thuế GTGT ghi trên hoá đơn 
hàng hoá, dịch vụ mua vào. (CV số 472/TCT-PCCS ngày 25/01/2007). 

43. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp 
khấu trừ có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký 
kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu 
trở lên được xét hoàn thuế theo quý. 

Việc hoàn thuế theo quý căn cứ hướng dẫn trên được hiểu là theo ba tháng liên tục (không phân biệt theo năm 
dương lịch cũng như niên độ kế toán). 

Trường hợp trong kỳ phát sinh số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư chưa đủ 200 
triệu, nhưng luỹ kế các quý có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư đủ 200 triệu đồng 
trở lên thì cơ sở kinh doanh có thể đề nghị được hoàn thuế theo luỹ kế các quý. (CV số 242/TCT-PCCS ngày 
12/01/2007). 

44. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai: Trường hợp cơ sở kinh doanh (bên xuất khẩu) ký kết 
hợp đồng ngoại thương với cá nhân nước ngoài (bên nhập khẩu) thì các chứng từ báo có của  ngân hàng bên 
xuất khẩu về số tiền nhận được từ tài khoản vãng lai của cá nhân người nước ngoài trực tiếp ký kết hợp đồng 
với bên xuất khẩu được coi là hợp lệ, cơ sở kinh doanh (bên xuất khẩu) được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT 
đầu vào theo quy định của pháp luật. (CV số 226/TCT-PCCS ngày 11/01/2007). 



 
Năm 2007 – Tập I CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC

 

Trang 10 

45. Khấu trừ hoàn thuế GTGT: Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào phải có đủ điều kiện 
và các thủ tục sau: 

Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài…; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất 
khẩu; Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ hoặc 
xuất trả gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất. 

Theo đó, trường hợp một công ty có hợp đồng ngoại thương, tờ khai hải quan xác nhận hàng thực tế xuất khẩu, 
hoá đơn GTGT thì công ty được xét hoàn thuế GTGT đầu vào của lô hàng xuất khẩu tương ứng với doanh thu 
được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng. (CV số 212/TCT-PCCS ngày 11/01/2007). 

46. Thuế GTGT đối với hoạt động chứng khoán: Theo quy định hiện hành, một trong những đối tương không chịu 
thuế GTGT gồm: dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu 
thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của 
các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; Các hoạt động chuyển nhượng vốn theo Pháp luật và hoạt động 
kinh doanh chứng khoán. 

Hoạt động kinh doanh chứng khoán nêu tại điểm này bao gồm các hoạt động như môi giới, tự doanh, quản lý 
danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán. 

Theo đó, doanh thu từ việc thu phí thông báo thanh toán, phí sai lệch chứng từ, phí chấp nhận thanh toán trả 
chậm không thuộc một trong các đối tượng nói trên, phải chịu thuế GTGT (với thuế suất 10%). (CV số 211/TCT-
PCCS ngày 11/01/2007). 

47. Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt: Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, 
thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường 
của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Theo đó, trường hợp một công ty được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao đất để kinh doanh, trên đất có một số diện 
tích cây cao su thì các sản phẩm khai thác từ cây cao su (như khai thác mủ, thanh lý cây cao su …) chưa chế 
biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty 
không được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho 
việc trồng và khai thác sản phẩm từ cây cao su nêu trên. (CV số 173/TCT-PCCS ngày 09/01/2007). 

48. Thuế GTGT đối với hàng bán trả chậm: Hàng hoá bán theo phương thức trả góp, giá tính thuế là giá bán trả 
một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó (không bao gồm lãi trả góp), không tính theo số tiền trả góp từng 
kỳ. 

Hàng hoá bán theo phương thức trả góp thực chất là một hình thức bán hàng trả chậm. Như vậy, trường hợp 
một công ty bán hàng trả chậm cho khách hàng theo mức giá căn cứ vào bảng giá bán thu tiền ngay và thời 
gian trả chậm thì giá tính thuế GTGT là giá bán thu tiền ngay (không bao gồm lãi trả chậm). (CV số 72/TCT-
PCCS ngày 04/01/2007). 

49. Chính sách thuế đối với chuyển nhượng vồn góp trong liên doanh: Theo quy định hiện hành, hoạt động chuyển 
nhượng vốn theo pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Theo đó, một công ty nhượng lại phần góp vốn cho đối tác nước ngoài thì hoạt động chuyển nhượng vốn này 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Công ty đó phải xuất hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ là hàng hoá không 
chịu thuế GTGT. (CV số 70/TCT-PCCS ngày 04/01/2007). 

50. Chính sách thuế đối với tài sản góp vốn: Tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản điều chuyển giữa 
các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất, đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đem trụ sở mới xây dựng đi góp vốn với một doanh nghiệp khác thì tài sản 
góp vốn này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Như vậy, thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ dùng 
cho việc xây dựng trụ sở không được khấu trừ, phải tính vào nguyên giá tài sản góp vốn. (CV số 45/TCT-PCCS 
ngày 03/01/2007). 

Thuế suất 

1. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt: Một công ty ký hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư thi 
công xây dựng, lắp đặt công trình và trong hợp đồng xây lắp có bao thầu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc thì 
giá trị nguyên vật liệu, thiết bị máy móc và giá trị xây dựng, lắp đặt, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 
2257/TCT-PCCS ngày 11/06/2007). 

2. Áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%: Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây 
dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất. 

Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân. 

Một công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp chế xuất thi công xây dựng, lắp đặt công trình như: xây dựng sân 
bóng, xây hồ nước để phục vụ cho sinh hoạt của công nhân và dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây cảnh khuôn 
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viên thì hoạt động xây dựng, lắp đặt này và dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng cây cảnh được áp dụng thuế suất 
thuế GTGT 0%. (CV số 2165/TCT-PCCS ngày 05/06/2007). 

3. Thuế GTGT của nước sạch cung cấp cho khu chế xuất: Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt do các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh nước khai thác từ nguồn nước tự nhiên cung cấp cho đối tượng sử dụng (trừ nước sạch do 
các cơ sở tự khai thác ở  nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt 
ở vùng đó không thuộc diện chịu thuế và các loại nước giải khát thuộc nhóm thuế suất 10% thuộc diện chịu 
thuế suất thuế GTGT là 5%. 

Trường hợp một công ty có hợp đồng cung cấp nước sạch cho công ty khác qua một đồng hồ tổng để các công 
ty này thực hiện cung cấp lại cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu chế xuất thuộc diện chịu thuế GTGT 5%. 
(CV số 2048/TCT-PCCS ngày 29/05/2007). 

4. Thuế suất thuế GTGT đối với lập báo cáo đầu tư: Dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng 
dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật cụ thể là lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. 

Theo đó, thuế GTGT đối với công tác lập báo cáo đầu tư áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. (CV số 1848/TCT-
PCCS ngày 15/05/2007). 

5. Chính sách thuế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: Hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc diện chịu thuế 
GTGT với thuế suất 10%, thu nhập phát sinh từ hợp đồng nghiên cứu khoa học được miễn thuế TNDN. Trường 
hợp đơn vị sự nghiệp không có hóa đơn thực hiện hoạt động này thì có đơn đề nghị Cục thuế cấp hóa đơn bán 
lẻ và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. (CV số 1674/TCT-PCCS ngày 03/05/2007) 

6. Thuế suất thuế GTGT: Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh 
doanh thương mại; Thực phẩm tươi sống là các loại thực phẩm chưa qua chế biến, chỉ sơ chế dưới dạng làm 
sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia 
cầm, tôm, cua, cá và các loại sản phẩm thuỷ, hải sản khác áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. 

Ngoài ra, sữa, bánh kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm chế biến khác, trừ các loại thực phẩm thuế suất 
5%, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. 

Đối với các sản phẩm đông lạnh, hải sản khô như cá pasa đông lạnh, khô cá các loại, chả cá, lẩu hải sản đã 
được rửa sạch, lột da, cắt khúc, xay nhuyễn, đã qua tẩm ướp gia vị nhưng ở dạng tươi sống, áp dụng thuế suất 
thuế GTGT là 5%. Trường hợp các sản phẩm trên đã qua tẩm ướp gia vị và được làm chín (dạng thành phẩm) 
áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. (CV số 1455/TCT-PCCS ngày 16/04/2007). 

7. Thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế: Thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y 
tế như các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh, các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều 
trị vết thương, ô tô cứu thương, dụng vụ đo huyết áp, tim mạch, bơm kim tiêm, truyền máu, dụng cụ phòng 
tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác; bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế, áp 
dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. 

Ngoài ra, các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tại TT số 120/2003/TT/BTC ngày 12/12/2003 thì áp 
dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. 

Mặt hàng khí CO2 (80%) + Etylen ocid (20%) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 1433/TCT-PCCS ngày 
13/04/2007). 

8. Thuế suất thuế GTGT theo danh mục thuế nhập khẩu ưu đãi: Mặt hàng vỏ bình chứa khí ga LPG tuỳ theo chất 
liệu của vỏ bình thuộc nhóm 7311 hoặc nhóm 7613 có dung tích đến 30 lít áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%; 
có dung tích từ 30 lít đến dưới 110 lít, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 

Máy điều hoà không khí có công suất trên 90.000 BTU và các bộ phận của nó thuộc nhóm 8415, áp dụng thuế 
suất thuế GTGT 5%. (CV số 1417/TCT-PCCS ngày 12/04/2007). 

9. Thuế suất thuế GTGT cho dịch vụ lai dắt cho tàu biển: Dịch vụ lai dắt cho tàu biển thuộc diện chịu thuế GTGT 
với thuế suất 10%. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ lai dắt cho tàu biển vận tải quốc tế thì dịch vụ lai dắt này không 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật. (CV số 1364/TCT-PCCS ngày 10/04/2007). 

10. Thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển phát nhanh: Dịch vụ bưu điện, bưu chính viễn thông và Internet (trừ dịch vụ 
bưu chính, viễn thông và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ quy định) áp dụng thuế suất thuế 
10%. 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế. Công ty đó mua dịch vụ chuyển phát nhanh của 
các hãng  chuyển phát nhanh nước ngoài và bán lại dịch vụ cho người sử dụng (không phải hoạt động đại lý). 
Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, khi cung cấp dịch vụ này, công ty phải xuất hoá đơn GTGT với mức 
thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 1332/TCT-PCCS ngày 06/04/2007). 

11. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cẩu và vận tải: Hoạt động vận tải, bốc xếp có thuế suất thuế GTGT là 5%. 

Một công ty sử dụng xe ô tô tải có gắn cẩu để nâng hạ hàng hoá cho vận tải hoặc cung cấp dịch vụ vận tải và 
dịch vụ nâng hạ hàng hoá tách biệt với nhau thì đều áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% đối với dịch vụ 
này. (CV số 4020/BTC-CST ngày 23/03/2007). 
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12. Chính sách thuế đối với mặt hàng cà phê: Cà phê được làm sạch; sấy khô; tách tạp chất; phân loại kích thước, 
trọng lượng; dùng máy để loại bỏ các hạt chất lượng kém, bắn màu, đánh bóng, đóng gói thành cà phê thành 
phẩm chất lượng cao áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%; còn cà phê chỉ sơ chế (làm sạch, phơi, sấy khô) ở 
khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 

Trường hợp một cơ sở sản xuất kinh doanh đã xuất hoá đơn, kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế 
GTGT 5% đối với mặt hàng cà phê (được làm sạch; sấy khô; tách tạp chất; phân loại kích thước, trọng lượng; 
dùng máy để loại bỏ các hạt chất lượng kém, bắn màu, đánh bóng thành cà phê thành phẩm chất lượng cao) 
trước ngày CV số 169/TCT-PCCS của Tổng cục thuế ngày 09/01/2007 thì không xử lý lại thuế GTGT theo hoá 
đơn đã xuất theo thuế suất 5%. (CV số 1085/TCT-PCCS ngày 20/03/2007). 

13. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt: Hoạt động xây dựng, lắp đặt được áp dụng thuế suất 
thuế GTGT là 10%. 

Căn cứ theo quy định trên, thì hoạt động cung cấp cát đến chân công trình và tiến hành san lấp của công ty là 
hoạt động xây dựng, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%. (CV số/1080/TCT/PCCS ngày 
20/3/2007). 

14. Chính sách thuế đối với hoạt động in: Hoạt động in các loại sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng 
thuế suất thuế GTGT 10%. 

Theo đó, giấy in sách áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 1022/TCT-PCCS ngày 14/03/2007). 

15. Chính sách thuế đối với hoạt động dạy học, dạy nghề: Dạy học, dạy nghề bao gồm: dạy văn hoá, ngoại ngữ, tin 
học, dạy múa, hát, hội hoạ, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người. 

Căn cứ quy định , hoạt động dạy và cấp giấy phép lái xe mô tô thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. (CV số 
981/TCT-PCCS ngày 09/03/2007). 

16. Thuế suất thuế GTGT đối với một số sản phẩm cơ khí: Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao 
gồm: Các loại máy móc, thiết bị như: …tàu, thuyền các loại, phương tiện vận tải khác; các loại phụ tùng, bán 
thành phẩm của các loạo sản phẩm nói trên làm bằng kim loại áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 

Theo đó, tàu, thuyền được sản xuất, kinh doanh trong nước thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. 

Trường hợp sản phẩm là cấu kiện nổi khác thuộc phân nhóm 8907.90 được sản xuất trước thời điểm TT số 
62/2004/TT-BTC của Bộ tài chính có hiệu lực thi hành, áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định là 5%. (CV 
số 978/TCT-PCCS ngày 09/03/2007). 

17. Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm cơ khí tiêu dùng: Theo quy định hiện hành, sản phẩm cơ khí tiêu dùng 
áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. 

Theo đó, các sản phẩm như: Phễu thu nước sàn, bồn thép Inox, ghế bằng thép dùng cho hội trường áp dụng 
thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 704/TCT-PCCS ngày 09/02/2007). 

18. Thuế suất thuế GTGT đối với quặng sắt xuất khẩu: Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác 
chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm: dầu thô; đá phiến, cát, đất hiếm; đá quý; quặng măng-gan, 
quặng thiếc, quặng sắt, quặng cờ-rôm-mit, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT. 

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp công ty xuất khẩu sản phẩm quặng sắt mới qua công đoạn sơ chế để đạt 
được tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu theo quy định hiện hành, thì sản phẩm này không thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT. Công ty không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động xuất khẩu quặng 
sắt. (CV số 2157/BTC-CST ngày 07/02/2007). 

19. Thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng công trình công cộng: Hoạt động duy tu, sửa chữa, phục chế, xây 
dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng,  cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa 
bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ 
một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Theo đó, hoạt động xây dựng các công trình đê điều, cầu cống, trường học bằng nguồn vốn đóng góp của nhân 
dân không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. (CV số 643/TCT-PCCS ngày 06/02/2007). 

20. Thuế GTGT đối với hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu: Dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT và mức thuế suất 0% đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu. Như vậy, hoạt động đào tạo, dạy nghề, 
tuyển chọn lao động xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, hoạt động xuất khẩu lao động được áp 
dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ hoặc hoàn thuế đầu vào. (CV số 631 TCT/PCCS ngày 6/2/2007 
và CV số 12329 TC/TCT ngày 28/10/2004). 

21. Thuế suất thuế GTGT: Theo quy định hiện hành, thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, 
hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất. Hàng hoá, 
dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá gia công xuất khẩu; hàng hoá bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hoá, 
dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo 
hiểm ra nước ngoài; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và hàng hoá, dịch vụ 
quy định theo pháp luật). 
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Dich vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân. 

Theo đó, trường hợp các dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp chế xuất như: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho 
nhà máy, văn phòng, xưởng sản xuất; Dịch vụ chăm sóc cây cảnh; Dịch vụ cắt cỏ; Cung cấp cây xanh để trồng 
trong các khuôn viên trụ sở các doanh nghiêp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì 
được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. (CV số 220/TCT-PCCS ngày 11/01/2007). 

Hoá đơn chứng từ 

1. Ghi hoá đơn đối với dịch vụ không chịu thuế: Trường hợp cùng một khách hàng phát sinh cả dịch vụ viễn thông 
công ích không chịu thuế GTGT và dịch vụ viễn thông chịu thuế GTGT, nếu lập hoá đơn riêng cho từng dịch vụ 
thì làm tăng khối lượng công việc. Để giảm bớt khó khăn trong việc lập hoá đơn, giảm chi phí cũng như nhân 
công trong việc lập và in hoá đơn thì khi cùng một khách hàng phát sinh đồng thời dịch vụ chịu thuế GTGT và 
dịch vụ viễn thông không chịu thuế GTGT thì trên hoá đơn được phản ánh cả dịch vụ viễn thông chịu thuế và 
dịch vụ viễn thông không chịu thuế nhưng tách riêng thành 2 dòng, dịch vụ chịu thuế và dịch vụ không chịu thế 
GTGT. (CV số 2376/TCT-PCCS ngày 19/06/2007). 

2. Mất  hóa đơn liên 2: Công ty mất liên 2 do công ty chuyển hóa đơn qua đường bưu điện, sau đó cơ quan bưu 
điện làm mất thì việc mất hóa đơn thuộc trách nhiệm của công ty. Vì vậy, công ty thực hiện việc xuất lại hóa đơn 
thay thế hóa đơn cũ. Hóa đơn lập lại phải kèm theo biên bản xác nhận lý do mất hóa đơn, có chữ ký, đóng dấu 
của bên mua, bên bán để làm căn cứ lập lại hóa đơn, dồng thời trên hóa đơn lập lại phải ghi rõ (hóa đơn này 
thay thế cho hóa đơn số…ký hiệu, ngày …tháng…năm…). Căn cứ vào hóa đơn lập lại, bên mua và bên bán kê 
khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra. Trong trường hợp này, cơ quan Thuế xử phạt vi phạm hành chính 
bên bán hàng đối với hành vi làm mất hóa đơn. (CV số 2354/TCT-PCCS ngày 15/06/2007)  

3. Chứng từ thu phí Ngân hàng: Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng khi thu phí dịch vụ, các Ngân 
hàng được sử dụng hoá đơn GTGT để cấp cho khách hàng theo một trong các hình thức sau: Trường hợp các 
Ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm 
mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký, đóng dấu theo 
quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương. 

Theo đó, khi sử dụng chứng từ thu phí in bằng máy vi tính để cung cấp cho khách hàng, ngân hàng phải bổ 
sung đầy đủ các chỉ tiêu trên và đăng ký mẫu chứng từ thu phí này với cơ quan thuế, không phải đăng số lượng 
sử dụng của từng loại mẫu chứng từ thu phí phát sinh hàng tháng và không phải báo cáo tình hình sử dụng hoá 
đơn hàng tháng. (CV số 2032/TCT-PCCS ngày 28/05/2007). 

4. Xử lý hàng hoá lưu thông không có chứng từ kèm theo: – Hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu được lưu thông là 
các loại hàng hoá, nguyên, nhiên, vật liệu không bị pháp luật cấm kinh doanh. 

Hàng hoá lưu thông bao gồm: Hàng hoá, nguyên, nhiên, vật liệu đang vận chuyển trên đường, bầy bán tại điểm 
bán hàng, ở trong kho hoặc ở nơi sản xuất, kinh doanh. 

Phạt tiền từ 1 lần đến 2 lần tính trên số thuế trốn đối với một trong những hành vi sau: Lưu thông hàng hoá, 
nguyên, nhiên, vật liệu không có chứng từ kèm theo để chứng minh lô hàng đã nộp hoặc đã được cơ quan thuế 
quản lý theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp một cá nhân là hộ nộp thuế theo ấn định thuế, kinh doanh nhỏ, vi phạm lần đầu là kinh doanh các 
mặt hàng các mặt hàng đồng hồ, kính mũ, đồ da tồn trong kho là hàng sản xuất trong nước không có chứng từ 
chứng minh số thuế đã nộp thì bị phạt một lần thuế (GTGT, TNDN) theo quy định hiện hành và không truy thu 
thuế. (CV số 1967/TCT-PCCS ngày 23/05/2007). 

5. Khấu trừ thuế GTGT: – Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu  là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT 
của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho 
phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động 
kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Một công ty đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT của các lô hàng nhập khẩu bằng giấy nộp tiền vào Ngân sách 
nhà nước bằng chuyển khoản nhưng công ty bị mất liên 2 (liên lưu khách hàng) của giấy nộp tiền vào ngân sách 
nhà nước bằng chuyển khoản thì nếu công ty đó xuất trình được bản photocoppy liên 1 của giấy nộp tiền vào 
ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản và giấy báo nợ của ngân hàng thì công ty đó được khấu trừ số thuế 
GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. (CV số 1947/TCT-PCCS ngày 22/05/2007). 

6. Xuất hóa đơn GTGT: Công ty bán hàng trực tuyến qua mạng cho các đại lý của Công ty với số lượng giao dịch 
lớn, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các đại lý ký hợp đồng với Công ty có khối lượng giao 
dịch lớn được phép lập bảng kê chi tiết giao dịch có xác nhận giữa hai bên cho 5 ngày hoặc 10 một lần gửi về 
cho Công ty lập hóa đơn GTGT cho hàng thực tế tiêu thụ. Bảng kê chi tiết chỉ có thể lập tối đa cho 10 ngày, đại 
lý và Công ty phải đối chiếu, xác nhận, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung ghi trên bảng kê chi tiết 
làm căn cứ lập hóa đơn GTGT. (CV số 1809/TCT-PCCS ngày 10/05/2007) 

7. Chữ ký trên hóa đơn liên 2: Chế  độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006 quy định: Tất cả chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký  bằng bút bi hoặc bút mực, không được 
ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký dùng trên chứng từ kế toán dung để chi tiền phải ký theo từng liên. Do 
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đó, hóa đơn bán hàng không thuộc loại chứng từ chi tiền nên không phải ký theo từng liên (CV số 1807/TCT-
PCCS ngày 10/05/2007). 

8. Chứng từ đối  với hàng bán bị trả lại: Để có căn cứ ghi giảm doanh thu đối với lô hàng bị hủy tại nước ngoài do 
không đạt yêu cầu về chất lượng và màu sắc, Công ty cần có những văn bản sau:  

- Văn bản yêu cầu xử lý lô hàng do không đạt yêu cầu về chất lượng của khách hàng nước ngoài; 

- Văn bản thống nhất biện pháp giải quyết lô hàng giữa các bên; 

- Biên bản thu hồi lại hóa đơn GTGT đã  xuất của lô hàng, trong đó nêu rõ lý do. 

Đối với trường hợp lô hàng bị trả lại, khách hàng cho thuê phương tiện vậnh tải để chở hàng về Việt Nam và trả 
tiền vận chuyển, sau đó trừ vào công nợ của đối  tác Công ty, sau đó đối tác lại trừ vào công nợ của Công ty, 
Công ty không có hóa đơn, chứng từ đối với chi phí vận chuyển này, do đó, chi phí này không được đưa vào chi 
phí hợp lệ khi xác định thuế TNDN. (CV số 1804/TCT-PCCS ngày 10/05/2007) 

9. Chứng từ đối với  hàng xuất khẩu: Một công ty thực tế có xuất khẩu hàng hóa nhưng không lập hóa đơn cho  
các lô hàng xuất khẩu, tuy nhiên công ty vẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục còn lại theo quy định về xuất khẩu 
hàng hóa thì vẫn được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0%. Việc công ty không lập hóa đơn GTGT cho các lô 
hàng xuất khẩu nêu trên thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn chứng từ theo 
quy định của pháp luật. (CV số 1735/TCT-PCCS ngày 08/05/2007) 

10. Vướng mắc về hóa đơn, chứng từ: Doanh nghiệp không được in sẵn mấu con dấu khi phát hành hóa đơn tự in. 
Hóa đơn được phát hành  ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các  khoản thu tiền phát sinh theo quy định. 
Khi lập hóa đơn, bên bán phải ghi đầy dủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn, gạch chéo phần bỏ trống từ 
trái qua phải (nếu có). (CV số 1671/TCT-PCCS ngày 03/05/2007) 

11. Chứng từ thu phí ngân hàng - Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng khi thu phí dịch vụ, các Ngân 
hàng được sử dụng hoá đơn GTGT để cấp cho khách hàng theo một trong các hình thức sau: 

Trường hợp ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán  thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ 
sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và 
đóng dấu theo quy định cũng được coi là hoá đơn GTGT. Các khoản ngân hàng sử dụng chứng từ theo nội dung  
quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan  thuế địa phương.  

Trường hợp một ngân hàng sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng không có đầy đủ các chỉ tiêu theo quy 
định thì ngân hàng phải thu hồi và lập lại chứng từ mới có bổ sung thêm các chỉ tiêu nêu trên để khách hàng có 
căn cứ làm chứng từ hợp pháp khấu trừ, hoàn thuế GTGT. (CV số 1611/TCT-PCCS ngày 27/04/2007). 

12. Hóa đơn đối với hàng khuyến mại - Theo quy định hiện hành, hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối 
với hàng hoá tiêu dùng nội bộ, cho biếu, tặng, kuyến mại: Đối với sản phẩm, hàng hoá xuất để tiêu dùng nội bộ, 
khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hoá 
đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, 
quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hoá đơn để làm chứng từ hạch toán. 

Theo đó, trường hợp một công ty áp dụng chương trình khuyến mại bằng sản phẩm khi tiêu thụ hàng hoá (bao 
gồm cả khuyến mại bằng sản phẩm của công ty sản phẩm mua ngoài), công ty được phép ghi thêm dòng: hàng 
khuyến mại không thu tiền trên cùng hoá đơn GTGT bán hàng. (CV số 1363/TCT-PCCS ngày 10/04/2007). 

13. Hóa đơn GTGT: Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, khi bán 
hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hoá đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hoá, dịch 
vụ chịu thuế TTĐB (trừ trường hợp được dùng hoá đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế 
GTGT). 

Theo đó, trường hợp một công ty nhập khẩu trọn bộ của máy, nhưng khi bán thì tách từng bộ phận của máy ra 
để bán thì khi bán từng bộ phận, công ty phải xuất hóa đơn GTGT. Giá vốn của từng bộ phận của máy được xác 
định bằng giá nhập khẩu của sản phẩm cùng loại trên thị trường. (CV số 1105/TCT-PCCS ngày 21/03/2007). 

14. Xử lý về vi phạm hoá đơn: Trường hợp pháp luật về thuế quy định cho phép đối tượng nộp thuế điều chỉnh, bổ 
sung tờ khai thuế, quyết toán thuế, kê khai miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời điểm xác định 
cá nhân, tổ chức hoàn thành hành vi trốn thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân đã hoàn thành việc kê khai điều 
chỉnh, bổ sung tờ khai thuế, quyết toán thuế, kê khai miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Truờng hợp doanh nghiệp bán hàng trong tháng 10/2006 nhưng đến tháng 1/2007 mới lập hoá đơn và kê khai 
thuế, tuy nhiên chưa hết thời hạn được kê khai điều chỉnh quyết toán thuế, tờ khai điều chỉnh thuế năm thì xử lý 
như sau: 

- Nếu trong thời hạn được kê khai điều chỉnh, bổ sung quyết toán thuế mà doanh nghiệp kê khai điều chỉnh, 
bổ sung doanh thu bán hàng trên vào niên độ 2006 thì không xác định hành vi trốn thuế và bị xử phạt vi 
phạm hành chính đối với hành vi bán hàng hoá, dịch vụ không lập hoá đơn theo quy định về in, phát hành, 
sử dụng và quản lý hoá đơn. 

- Nếu trong thời hạn kê khai điều chỉnh bổ sung quyết toán thuế mà doanh nghiệp không kê khai điều chỉnh, 
bổ sung doanh thu bán hàng vào niên độ 2006 thì xác định là hành vi trốn thuế và bị xử phát vi phạm hành 
chính đối với hành vi trốn thuế. (CV số 1090/TCT/PCCS ngày 20/3/2007). 
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15. Xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp Trường hợp doanh nghiệp có mua hàng hoá dịch vụ phát sinh trước ngày 
xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn nhưng cơ quan công an đã có kết luận là các hoá đơn không hợp pháp thì 
doanh nghiệp sẽ bị truy thu số thuế GTGT đã được khấu trừ hoặc được hoàn đồng thời không được tính vào chi 
phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoá đơn này. (CV số 1084/TCT/PCCS ngày 
20/3/2007). 

16. Mất hoá đơn do bên thứ ba: Doanh nghiệp làm mất hoá đơn liên 2 đã qua sử dụng có liên quan đến bên thứ ba 
(đơn vị vận chuyển, hải quan bưu điện…) thì cơ quan thuế sẽ xử lý như sau: 

Nếu đơn vị vận chuyển do bên bán hàng thuê thì việc mất hoá đơn thuộc trách nhiệm của bên bán hàng. Cơ 
quan thuế xử phạt vi phạm hành chính bên bán hàng đối với hành vi làm mất hoá đơn và hướng dẫn bên bán 
hàng lập lại hoá đơn để giao cho khách hàng theo quy định. 

Nếu đơn vị vận chuyển do bên mua hàng thuê thì việc mất hoá đơn thuộc trách nhiệm của bên mua hàng và bị 
xử lý theo quy định của pháp luật. (CV số 1081/TCT/PCCS ngày 20/3/2007). 

17. Lập lại hoá đơn: Những trường hợp hoá đơn đã được xé ra khỏi quyển, sau đó phát hiện sau phải huỷ bỏ thì tổ 
chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký 
xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ. 

Trường hợp một công ty đã xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng sau đó phát hiện ghi nhầm khoảng cách, giá 
cước ghi trên hoá đơn và phải trả lại tiền thừa cho khách hàng thì công ty đó phải lập biên bản với từng khách 
hàng, có chữ  lý của thủ trưởng đơn vị, đóng dấu (nếu có) và chữ ký của khách hàng để thu hồi, huỷ hoá đơn cũ 
sai sót và lập hoá đơn mới giao cho khách hàng. (CV số 922/TCT-PCCS ngày 06/03/2007). 

18. Mất hóa đơn khi gửi qua bưu điện: Theo quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thì hành vi làm 
mất các liên khác và liên 2 của một số hóa đơn đã sử thì bị phạt tiền 200.000 đồng. Trường hợp doanh nghiệp 
gửi hóa đơn qua đường bưu điện nhưng bị thất lạc thì bị xử phạt hành vi làm mất hóa đơn liên 2 đã sử dụng 
theo quy định nêu trên, đồng thời thông báo số hóa đơn đó không còn giá trị sử dụng và phải lập hóa đơn mới 
thay thế. (CV số 849/TCT-PCCS ngày 28/2/2007) 

19. Xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn: Trường hợp doanh nghiệp xuất bán hàng hóa cho khách hàng nhưng ghi 
chỉ tiêu “Họ tên người mua hàng, địa chỉ, tên đơn vị” khác nhau giữa liên 1 và liên 2 thì các hóa đơn nêu trên bị 
cơ quan thuế xử phạt như sau: 

- Đối với người bán: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, trường hợp sự khác nhau nêu trên 
dẫn đến hành vi trốn thuế thì bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thuế mà không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. 

- Đối với người mua: Các hóa đơn nêu trên không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, 
không được tính vào chi phí khi tính thuế. Trường hợp đã thanh toán thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã 
thanh toán, đã khấu trừ, đã hoãn, đã tính vào chi phí khi tính thuế. (CV số 840/TCT-PCCS ngày 27/2/2007) 

20. Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hoá đơn: Các trường hợp giả mạo, khai man chứng từ kế toán bị phạt 
tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Trường  hợp một công ty A viết hoá đơn GTGT ghi tên người mua là công ty B nhưng thực tế số hàng đó là bán 
buôn và bán lẻ cho các khách hàng vãng lai, công ty A không mua và không kê khai khấu trừ thuế GTGT của các  
hoá đơn nêu trên (công ty A đã kê khai đầy đủ số thuế GTGT đầu ra của số hoá đơn nêu trên) thì bị xử phạt từ 
5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng cho hành vi khai man chứng từ kế toán nêu trên. (CV số 642/TCT-PCCS 
ngày 06/02/2007). 

21. Xử phạt trường hợp làm mất hóa đơn liên 1: Các trường hợp làm mất hóa đơn liên 1, liên 3 đã sử dụng được xử 
lý như sau: 

Nếu thời điểm mất hóa đơn xảy ra trong năm hiện hành thì bị xử phạt vi phạm theo Khoản 2, Điều 16 Nghị định 
88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. 

Nếu thời điểm mất hóa đơn là từ khi hóa đơn đã được đưa vào lưu trữ (thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết 
thúc kỳ kế toán năm) thì bị xử phạt đối với hành vi vi phạm về lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định tại Điểm 
c, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế toán 

22. Điều chỉnh giảm giá: Việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt 
mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của 
lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hoá đơn và số tiền được giảm giá. 

Lần cuối cùng được xác định dựa trên hợp đồng kinh tế giữa các bên. Do đó, trường hợp một công ty và các đại 
lý ký kết hợp đồng kinh tế, trong đó xác định ngày 31/12 hàng năm là ngày xác định công nợ và thực hiện chiết 
khấu thì ngày 31/12 được coi là lần mua cuối cùng để thực hiện việc điều chỉnh giảm giá. Nếu công ty đó và các 
đại lý không xác định lần mua cuối cùng trong hợp đồng kinh tế thì thực hiện chiết khấu sản lượng trên hoá đơn 
theo hướng dẫn của pháp luật. (CV số 509/TCT-PCCS ngày 26/01/2007). 
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23. Biên lai thu tiền phí theo mẫu cũ: Đối với các Biên lai, Vé thu phí đã in theo quy định trước đây được tiếp tục sử 
dụng hết số lượng đã in đến hết ngày 31/12/2006, kể từ ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành 
và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2007 trở đi, các đơn vị phải sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo mẫu mới. (CV số 
417/TCT-PCCS ngày 25/01/2007). 

24. Quy định về việc viết hoá đơn: Tổ chức cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy 
định và giao cho khách hàng. 

Thời điểm lập hoá đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát 
sinh theo quy định. Khi lập hoá đơn, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá 
đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải. Việc lập hoá đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần 
in sang các liên có nội dung như nhau. Trường hợp viết sai cần huỷ bỏ hoá đơn thì gạch chéo để hủy bỏ và 
không được xé rời khỏi quyển hoá đơn và phải lưu đầy đủ các liên của số hoá đơn. (CV số 336/TCT-PCCS ngày 
17/01/2007). 

25. Lập hóa đơn điều chỉnh: Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng 
hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách…phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua 
phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) 
theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày,/của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập 
hoá đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá 
đơn số, ký hiệu…. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bến bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, 
bán thuế đầu ra, đầu vào. 

Theo đó, trường hợp một công ty nhập khẩu bông thiên nhiên để bán cho các đơn vị trong nước, công ty đã 
xuất hoá đơn cho bên mua theo số lượng và trọng lượng như trên tờ khai hải quan nhưng khi cân lại hàng bên 
mua trọng lượng từng kiện hàng bị giảm do thay đổi thời tiết thì công ty đó và bên mua phải lập biên bản ghi rõ 
trọng lượng giảm hoá đơn theo hoá đơn bán hàng (số hiệu, ngày,/của hoá đơn, thời gian), lý do giảm trọng 
lượng, đồng thời công ty phải lập hoá đơn để điều chỉnh trọng lượng được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh 
cho lô hàng tại hoá đơn số, ký hiệu …Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh 
doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. (CV số 277/TCT-PCCS ngày 15/01/2007). 

26. Vướng mắc về hoá đơn, chứng từ: Theo quy định hiện hành về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, 
giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ 
tên, chức vụ, …số lượng hoá đơn xin mua. Đồng thời, số lượng hoá đơn bán tối đa không quá số lượng sử 
dụng/trước liền kề trước đó.  

Theo đó, số lượng hoá đơn được mua 1 lần là xuất phát từ nhu cầu thực tế theo đề nghị của doanh nghiệp 
nhưng không được vượt quá số lượng hoá đơn mà doanh nghiệp đã sử dụng/trước liền kề. Quy định như trên 
vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp nhưng cũng không bán quá nhiều cho 1 lần mua vượt 
quá nhu cầu sử dụng bình thường của đơn vị. (CV số 153/TCT-PCCS ngày 09/01/2007). 

27. Hoá đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu: Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ dùng cho cơ sở kinh doanh có 
bán lẻ hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện phải lập hoá đơn bán hàng. Hàng ngày cơ sở kinh doanh phải lập kê 
hàng hoá, dịch vụ bán lẻ làm căn cứ kê khai thuế GTGT hàng tháng. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có bán lẻ xăng dầu dưới mức 100.000 đồng thì không 
phải lập hoá đơn giao cho khách hàng nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ mẫu để làm căn cứ kê 
khai thuế GTGT hàng/và để cơ quan thuế có căn cứ khi tiến hành kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp (CV số 
92/TCT-PCCS ngày 05/01/2007). 

28. Sử dụng hoá đơn: Theo quy định hiện hành, hàng hoá của cơ sở kinh doanh cố định đưa đi bán lưu động hoặc 
dự hội chợ, triển lãm phải có lệnh điều động nội bộ và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ giao cho người 
vận chuyển. Khi bán hàng phải lập hoá đơn theo đúng quy định giao cho người bán hàng. 

Trường hợp một doanh nghiệp xuất hàng hoá để trưng bày tại các cửa hàng bán lẻ trong hệ thống phân phối 
của doanh nghiệp (chỉ trưng bày không bán) thì sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh 
điều động nội bộ. Nếu doanh nghiệp có bán hàng hoá trưng bày này thì phải lập hoá đơn giao cho khách hàng 
theo quy định. (CV số 73/TCT-PCCS ngày 04/01/2007). 

THUẾ TNDN 

1. Chuyển nhượng vốn: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn pháp định cũng như các khoản lợi nhuận chưa phân phối 
của các công ty trong cùng tập đoàn thuộc đối tượng chịu thuế TNDN (CV số 2349/TCT-PCCS ngày 
15/06/2007) 

2. Thuế TNDN đối với tài sản góp vốn: Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản điều chuyển 
giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, đổi 
tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trường hợp giá trị tài sản công ty góp vốn cổ phần và tài sản góp vốn này được đánh giá lại có gía trị cao hơn 
giá trị còn lại của tài sản trên sổ kế toán thì khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản đem góp vốn công ty không 
phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 2331/TCT-PCCS ngày 14/06/2007). 
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3. Chi phí thuê nhà trọ: Trường hợp hộ kinh doanh cá thể có khoản chi thuê nhà trọ của người dân nhưng không 
có hóa đơn theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Để khoản chi này 
được tính vào chi phí hợp lý thì hộ kinh doanh phải đề nghị cá nhân cho thuê nhà đến cơ quan thuế làm thủ tục 
mua hóa đơn lẻ để xuất cho hộ kinh doanh. (CV số 2330/TCT-PCCS ngày 14/06/2007) 

4. Chi phí nghiên cứu khoa học: Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi nghiên cứu khoa học nếu có đầy đủ hóa 
đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 
2329/TCT-PCCS ngày 14/06/2007) 

5. Chế độ công tác phí: Công tác phí không phân biệt công tác phí trong nước hay công tác phí nước ngoài, nếu 
quá trình công tác phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo 
quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN mà không bị khống chế. (CV số 2327/TCT-PCCS 
ngày 14/06/2007) 

6. Chi phí hợp lý: Chi phí mua hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ cho, tặng kèm theo sản phẩm bán ra theo quy chế 
bán hàng của doanh nghiệp dưới các hình thức: sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; phiếu mua hàng, phiếu sử dụng 
dịch vụ, thẻ khách hàng; phiếu dự thi, xổ số được tính toàn bộ vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp nếu có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định. (CV số 2325/TCT-PCCS ngày 
14/06/2007). 

7. Thuế đối với hoạt động tại Việt Nam: Một tổ chức nước ngoài có tổ chức các cuộc hội thảo về đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, có phát sinh thu nhập từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt 
Nam thì tổ chức này thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo TT số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005. 
(CV số 2267/TCT-ĐTNN ngày 11/06/2007) 

8. Chi phí khấu hao TSCĐ: Trường hợp công ty xây dựng khu nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc và khu nhà 
khách để bố trí chỗ ở cho các chuyên gia, cán bộ quản lý…bằng nguồn vốn đầu tư của dự án, nếu công trình xây 
dựng đáp ứng được các điều kiện là TSCĐ thì giá trị công trình xây dựng nhà khách bằng nguồn vốn dự án được 
tính khấu hao, tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 2258/PCCS ngày 
11/06/2007) 

9. Ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp một Tổng công ty A đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo chính 
sách ưu đãi cổ phần hoá, có sự thay đổi lại hình thức doanh nghiệp sang mô hình công ty mẹ con (các công ty 
con là công ty TNHH một thành viên có 100% vốn của Tổng công ty) thì các công ty con tiếp tục được hưởng ưu 
đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. (CV số 2254/TCT-
PCCS ngày 11/06/2007). 

10. Thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất: Trường hợp tổ chức kinh tế đã ký hợp đồng thuê đất với  cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và nộp tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất 
thuê cho tổ chức kinh tế khác, thì bên nhận chuyển nhượng phải ký hợp đồng thuê đất với  cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền và thực hiện các thủ tục khác như đối với người thuê đất mới theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp này được xác  định là trường hợp chuyển quyền thuê đất và bên chuyển nhượng phải kê khai, nộp thuế thu 
nhập từ chuyển quyền thuê đất theo quy định (CV số 2230/TCT-PCCS ngày 08/06/2007) 

11. Hoa hồng đại lý: Chi phí hoa hồng doanh nghiệp thanh toán cho các đại lý được tính toàn bộ vào chi phí khi xác 
định Thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Khoản chi 
phí hoa hồng này không tính vào chi phí quảng cáo, khuyến mại…chịu mức khống chế theo tỷ lệ phần trăm theo 
quy định. (CV số 2226/TCT-PCCS ngày 08/06/2007) 

12. Khoản hỗ trợ nhận được từ nước ngoài: Doanh nghiệp nhận được các khoản hỗ trợ từ công ty mẹ và các bên 
liên quan ở nước ngoài thì các khoản hỗ trợ này không phải là doanh thu bán hàng nên doanh nghiệp không 
phải xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp hạch toán khoản hỗ trợ vào thu nhập khác để tính 
thuế TNDN. (CV 2194/TCT-PCCS ngày 06/06/2007) 

13. Doanh thu tính thuế TNDN: Doanh nghiệp đang trong thời gian ưu đãi thuế lựa chọn phương pháp xác định 
doanh thu tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì thu nhập chịu 
thuế được miễn thuế, giảm thuế bằng tổng thu nhập chịu thuế chia cho số năm bên thuê trả tiền trước nhân với 
số năm được ưu đãi, miễn giảm thuế (CV số 2190/TCT-PCCS ngày 06/06/2007). 

14. Ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh phụ thuộc: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn 
thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật là các cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký thuế 
theo kê khai.  

Khi cơ sở kinh doanh thành lập chi nhánh thì chi nhánh đó là đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh. Vì vậy, chi 
nhánh không thuộc diện ưu đãi như cơ sở mới thành lập theo quy định của pháp luật mà chỉ được hưởng ưu đãi 
theo mức đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh. (CV số 2183/TCT-PCCS ngày 06/06/2007). 

15. Bảng kê thu mua hàng hóa: Doanh nghiệp mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác không có hóa đơn 
chứng từ thì được lập bảng kê theo quy định và được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN. Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực của bảng kê (CV số 2136/TCT-PCCS ngày 01/06/2007) 

16. Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN: Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế có sự chia tách thành 
hai công ty độc lập (thay đổi hình thức kinh doanh) thì cả hai công ty được tách ra tiếp tục được hưởng ưu đãi 
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thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. (CV số 2135/TCT-
PCCS ngày 01/06/2007). 

17. Chi phí trước thành lập: Chi phí thành lập doanh nghiệp là các chi phí thực tế có liên quan trực tiếp đến  việc 
chuẩn bị cho việc khai sinh ra  doanh nghiệp và được những người tham gia thành lập doanh nghiệp đồng ý xem 
như một phần vốn góp của mỗi bên và được ghi trong vốn điều lệ của doanh nghiệp, bao gồm các chi phí cho 
thăm dò, nghiên cứu, lập dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập…Chi phí 
này được tính đến thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư và được coi là chi phí trả trước dài hạn. 
Các chi phí liên quan đến chi phí thành lập phải có chứng từ chứng minh hợp pháp, hợp lệ. (CV số 2094/TCT-
PCCS ngày 30/05/2007) 

18. Thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi: Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản 
xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ vào Khu công nghiệp được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 
15% đối với thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại thì được áp dụng thuế suất này trong  12 năm, kể từ 
khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh. (CV số 2093/TCT-PCCS ngày 30/05/2007). 

19. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham 
gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hết thời hạn được ưu đãi về thuế suất theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang 
áp dụng thuế suất 25%; trường hợp đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất thuế 25% thì tiếp tục 
được áp dụng thuế suất 25% đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư. (CV số 2001/TCT-PCCS ngày 
25/05/2007). 

20. Thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Thuế áp dụng đối với các chương trình, dự án được thực hiện theo quy định 
hiện hành về thuế và điều ước quốc tế về ODA mà Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Đối với những công ty của Nhật hoạt động như nhà cung cấp, nhà thầu và /hoặc đơn vị tư vấn sẽ được miễn tất 
cả các loại thuế và/hoặc không bị đánh thuế trong nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về các khoản liên 
quan đến thu nhập phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo Khoản vay. 

Trường hợp một công ty (là nhà thầu Nhật Bản có văn phòng tại Việt Nam) cung cấp dịch vụ cho dự án Cấp 
nước thuộc tỉnh nằm trong Danh mục tài trợ thì công ty này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu 
nhập do công ty thu được từ dịch vụ cung cấp cho dự án. (CV số 1994/TCT-ĐTNN ngày 25/05/2007). 

21. Giá vốn hàng xuất kho: Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thực tế sử dụng vào sản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức 
tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho do cơ sở kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiện trước pháp luật. 

Theo đó, khi cơ sở kinh doanh xác định giá vốn hàng bán để tính thuế TNDN thì chi phí tính giá vốn hàng hoá 
của hàng hoá thực tế xuất kho tạo ra doanh thu trong kỳ tính thuế, vì vậy khi phát sinh hàng bán bị trả lại thì 
phải ghi giảm giá vốn hàng hoá theo đúng giá xuất kho của hàng hoá đó. Trường hợp một công ty áp dụng 
phương pháp bình quân gia quyền để tính giá trị hàng tồn kho, khi phát sinh hàng bán ra bị trả lại thì công ty đó 
phải hạch toán giảm giá vốn hàng hoá, nhập kho lô hàng đã xuất bán theo đúng giá xuất kho của lô hàng đó. 
(CV số 1971/TCT-PCCS ngày 23/05/2007). 

22. Hoàn thuế TNDN do tái đầu tư: Kể từ ngày 01/01/2004, nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận thu được và các 
khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư 
vào dự án mới theo quy định tại Việt Nam sẽ không được hoàn thuế TNDN đối với khoản lợi nhuận tái đầu tư. 
Đối với nyững dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp phép tái đầu 
tư hoặc có văn bản trước ngày 01/01/2004, chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư tăng vốn đầu tư mở 
rộng dự án đang đầu tư hoặc tái đầu tư vào dự án mới, doanh nghiệp có đủ hồ sơ theo quy định tại TT số 
13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001 của Bộ Tài chính thì sẽ được xem xét hoàn thuế TNDN do tái đầu tư (CV số 
6716/BTC-TCT ngày 21/05/2007) 

23. Xác định chi phí thuế TNDN: Khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra thuế phát hiện  giá mua, giá bán, chi phí  kinh 
doanh và các yếu tố khác không hợp lý thì có quyền xác định lại giá mua, giá bán để thu đúng, thu đủ thuế 
TNDN. Việc xác định lại giá mua, giá bán để thu đúng, thu đủ thuế TNDN được thực hiện theo các nguyên tắc 
hướng dẫn tại TT số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 hướng dẫn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh 
doanh giữa các bên có quan hệ liên kết. Từ ngày 01/07/2007, thực hiện theo Điều 36 Luật Quản lý thuế và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. (CV số 1856/TCT-PCCS ngày 15/05/2007) 

24. Chi phí tiền lương: Các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN bao gồm 
tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, 
cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng quản trị của các công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. 

Theo đó, trường hợp cá nhân là chủ sở hữu đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tức là cá nhân 
này đã trực tiếp tham gia điều hành công ty, vì vậy tiền lương, tiền công của đối tượng này được tính vào chi phí 
hợp lý khi tính thuế TNDN. (CV số 1854/TCT-PCCS ngày 15/05/2007). 

25. Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập: Công ty TNHH một thành viên được thành lập từ hộ kinh 
doanh cá thể hoặc từ doanh nghiệp tư nhân tức là người có vốn góp cao nhất trong Công ty (chủ sở hữu) đã 
tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh với vai trò là chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân 
đã giải thể, nếu chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể CSKD cũ đến thời điểm thành lập CSKD mới thì 
Công ty TNHH một thành viên này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện CSKD mới thành lập từ dự án 
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đầu tư. Trường hợp Công ty TNHH mới thành lập có mở rộng them ngành nghề kinh doanh mới thì Công ty được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện CSKD xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công 
nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. (CV số 1854/TCT-PCCS ngày 15/05/2007) 

26. Chi phí khấu  hao TSCĐ: Những TSCĐ được đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh của công ty để phục vụ cho hoạt 
động như nhà ăn, nhà để xe,…được coi là TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh, được trích khấu hao tính 
vào chi phí hợp lý. (CV số 1807/TCT-PCCS ngày 10/05/2007) 

27. Ưu đãi thuế TNDN: Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thay đổi 
hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp 
luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện 
ưu đãi đầu tư. 

Một công ty A sản xuất hàng gia dụng đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà có sự thay đổi: 
đổi tên thành công ty B và thay đổi thành viên góp vốn thì công ty B đó tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế 
TNDN cho khoảng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng được các điều kiện ưu đãi đầu tư. (CV số 1753/TCT-PCCS 
ngày 09/05/2007). 

28. Thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn: Công ty ABC là chủ sở hữu 02 công ty con, ký hợp đồng 
bán 02 công ty này cho một công ty liên doanh tại Việt Nam thì Công ty ABC phải có trách nhiệm kê khai, nộp 
thuế thu nhập (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Trong trường hợp giao dịch chuyển nhượng này 
được thực hiện bởi một công ty ở nước ngoài là công ty mẹ của Công ty ABC, thì công ty liên doanh tại Việt Nam 
có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn cho 
toàn bộ giá trị hợp đồng chuyển nhượng tại cơ quan thuế địa phương nơi công ty liên doanh đóng trụ sở. (CV số 
1719/TCT-PCCS ngày 07/05/2007) 

29. Thu nhập từ thanh lý TSCĐ: Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ nước ngoài. 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm: thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các 
thu nhập chịu thuế khác (gồm thu nhập thanh lý tài sản máy móc thiết bị lạc hậu). Như vậy các khoản thu nhập 
chịu thuế trên cũng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN. (CV số 1640/TCT-PCCS ngày 02/05/2007). 

30. Đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế: Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về 
thuế là: (i) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Có ít 
nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

Trường hợp một doanh nghiệp đăng ký hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì phải bổ sung 
ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải có ít nhất 2 nhân viên 
có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ tài chính (Tổng cục Thuế) cấp. (CV số 1605/TCT-
PCCS ngày 25/04/2007). 

31. Hạch toán chi phí trích trước vào thu nhập chịu thuế: Việc trích trước chi phí để hạch toán vào chi phí hợp lý chỉ 
áp dụng đối với chi phí sửa chữa TSCĐ có tính chu kỳ. Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế chi không 
hết, kể cả công trình xây dựng, không được tính vào chi phí hợp lý. Vì vậy, doanh nghiệp không được phép trích 
trước chi phí cho các hạng mục công trình chưa thực hiện. Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-
BTC thì thuế TNDN được quyết toán theo năm: doanh thu và chi phí ghi nhận theo số thực tế phát sinh. Vì vậy, 
doanh nghiệp không được tạm tính thu nhập chịu thuế. Việc quyết toán và kiểm toán khi dự án hoàn thành mà 
có phát sinh số cấp bù từ NSNN hoặc công ty phải hoàn trả lại số đã cấp cho NSNN, dẫn đến số thuế TNDN nộp 
thiếu hoặc nộp thừa thì công ty phải nộp bổ sung số thuế còn thiếu hoặc được trừ số thuế còn thừa vào kỳ tiếp 
sau. (CV số 5228/BTC-CST ngày 18/04/2007) 

32. Xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ 
vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát 
sinh lỗ. 

Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thế. Cơ 
sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch 
chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế. 

Các khoản lỗ của các năm 1998 trở về trước, đến năm 2004 đã quá thời hạn 5 năm nên không được chuyển lỗ 
để xác định thu nhập chịu thuế. (CV số 1480/TCT-DNNN ngày 18/04/2007). 

33. Truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh ôtô tải cũ: Thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu được tính ấn định 
bằng thuế suất thuế TNDN nhân với doanh thu chịu thuế. 

Thu nhập chịu thuế được tính bằng tỉ lệ % trên giá tính lệ phí trước bạ. Cục thuế căn cứ vào tình hình sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh ô tô tải cũ trên địa bàn để xác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên 
doanh thu bình quân hoặc căn cứ vào tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của cơ sở sản xuất kinh doanh 
cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương đã thực hiện kê khai tính thuế đúng quy định để làm cơ 
sở tính thuế thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp phải áp dụng giá ấn định để tính thuế. Căn cứ vào số 
thuế TNDN tính ấn định và số thuế TNDN đã kê khai để xác định số thuế truy thu. (CV số 1383/TCT-DNK ngày 
10/04/2007).  
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34. Ưu đãi miễn giảm thuế: Một công ty phát triển phần mềm có hoạt động sản xuất phần mềm máy tính thuộc 
Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và đang hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo NĐ số 
164/2003/NĐ-CP nhưng mức ưu đãi thấp hơn thì được hưởng mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo NĐ số 24/2007/NĐ-CP cho thời gian còn lại. (CV số 1337/TCT-PCCS ngày 
6/04/2007). 

35. Tổ chức bồi dường lao động bằng hiện vật: Việc tổ chức bồi dưỡng lao động bằng hiện vật phải được thực hiện 
trong ca làm việc, đảm bảo thuận tiện, vệ sinh; không được trả bằng tiền; không được đưa vào đơn giá tiền 
lương. 

Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được như làm 
việc lưu động, phân tán, ít người… người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động có trách nhiệm 
tự bồi dưỡng theo quy định. 

Do đó, trường hợp đến cuối năm, công ty đã mua đủ số hiện vật số hiện vật bồi dưỡng độc hại theo chế độ và 
đã tính vào chi phí sản xuất trong năm nhưng chưa cấp phát hết hiện vật cho người lao động mà tiếp tục cấp 
phát vào đầu năm sau thì khoản chi phí mua hiện vật bồi dưỡng độc hại theo chế độ được tính vào chi phí hợp 
lý. 

Trường hợp công ty đã tính chí phí mua hiện vật bồi dưỡng độc hại theo chế độ vào chi phí sản xuất trong năm 
nhưng thực tế đến cuối năm chưa mua đủ hiện vật để cấp cho người lao động thì khoản chi phí trước không 
được coi là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 1307/TCT-PCCS ngày 5 /04/2007). 

36. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sát nhập, hợp nhất, đổi 
tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi 
mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào 
giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ mới thành lập. (CV số 4492/BTC-CST ngày 03/04/2007). 

37. Thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh ngoài giấy phép đầu tư: Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế đối với 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, cho các nhà 
đầu tư nước ngoài được ghi trong giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi được sự thống nhất 
của Bộ tài chính. 

Trường hợp một công ty có hoạt động cho thuê nhà xưởng nhưng không được quy định tại giấy phép đầu tư do 
đó không được hưởng ưu đãi về thuế suất và ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN được ghi trong giấy phép đầu 
tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, công ty đó phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất hiện hành đối với thu 
nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà xưởng. (CV số 1270/TCT-PCCS ngày 03/04 năm  2007). 

38. Chi phí lãi do thanh toán chậm: Một công ty có khoản chi phí trả lãi do thanh toán chậm trong thời hạn cho 
phép được ghi cụ thể trong hợp đồng ký kết với các nhà thầu không phải là khoản phạt do vi phạm hợp đồng, 
nếu có chứng từ theo quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Trường hợp khoản trả lãi 
do thanh toán chậm này không được ghi trong hợp đồng, không có chứng từ hợp pháp thì không được tính vào 
chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. (CV số 1232/TCT-PCCS ngày 30 tháng 03/2007). 

39. Tiền lương bổ sung cho Tổng giám đốc đã thôi giữ chức vụ: Các khoản chi được tính vào chi phí hợp lý trong kỳ 
phải liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Trường hợp một có khoản chi lương bổ sung cho Tổng 
giám đốc trong thời kỳ từ 1998 đến năm 2003 (Tổng giám đốc đã thôi giữ chức vụ từ tháng 5 năm 2003) thì 
khoản chi này không liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế năm 2005 nên không được tính vào chi 
phí hợp lý của Công ty trong năm. (CV số 1231/TCT-PCCS ngày 30 tháng 03/2007). 

40. Chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị: Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợp với yêu cầu 
thực tế, Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí do ngân 
sách nhà nước cấp, các múc chi liên quan đến phụ cấp lưu trú, thanh toán tàu xe, chế độ chi hội nghị được quy 
định cụ thể tại TT số 23/2007/TT-BTC ban hành ngày 21/03/2007. 

41. Thuế đối với hoạt động đào tạo: Các trường đại học và các cơ sở đào tạo công lập khác có hoạt động đào tạo 
không chính quy như: đào tạo tại chức, đào tạo văn bằng hai, tự học và hướng dẫn, đào tạo từ xa, đào tạo và 
bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề, liên kết đào tạo theo phương thức không chính quy được tự quy định 
mức thu cụ thể theo khung mức thu học phí để đảm bảo duy trì, phát triển hoạt động đào tạo (tự chủ về tài 
chính đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy) thì tiền học phí thu được là doanh thu dịch 
vụ (phí không thuộc ngân sách nhà nước) và phải kê khai nộp thuế TNDN theo luật định. (CV số 1028/TCT-TS 
ngày 14/3/2007) 

42. Hướng dẫn nộp thuế: Theo quy định hiện hành ban hành về quy chế quản lý tài chính với hoạt động kinh doanh 
trò chơi có thưởng thì: mức thuế khoán được xác định trên cơ sở số máy và loại máy đang được cơ sở kinh 
doanh sử dụng hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Mức thuế khoán quy định tại khung thuế 
khoán theo quy định đó được điều chỉnh sau thời gian là hai (02) năm, mức điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình 
hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và sự thay đổi của chính sách thuế. 
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Căn cứ vào Khung thuế khoán theo quy định của pháp luật và tình hình kinh doanh cụ thể của cơ sở kinh doanh, 
Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định mức thuế khoán cụ thể cho từng cơ sở kinh doanh và 
chi tiết cho mỗi loại thuế. Mức thuế khoán được áp dụng ổn định trong thời gian hai (02) năm. 

Theo đó, trường hợp một công ty có hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng và thực hiện thuế theo phương 
thức khoán thì phải liên hệ và làm việc với cơ quan  thuế quản lý trực tiếp để được xác định mức thuế khoán cụ 
thể. (CV số 962/TCT-PCCS ngày 09/03/2007). 

43. Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở SXKD hàng xuất khẩu: Cơ sở SXKD hàng xuất khẩu thuộc ngành nghề, lĩnh vực 
A còn được ưu đãi thêm về thuế TNDN, được giảm 50% số thuế phải nộp nếu xuất khẩu năm đầu tiên được 
thực hiện bằng cách xuất khẩu trực tiếp. 

Theo đó, trường hợp một công ty là cơ sở sản xuất mới thành lập hoạt động ngành nghề được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN (Danh mục A). Năm 2003 là năm công ty đó được miễn thuế TNDN và là/đầu tiên xuất khẩu trực tiếp 
thì công ty đó được giảm thêm 50% số thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập có được do xuất khẩu, nhưng tổng 
số thuế được miễn, giảm không quá số thuế TNDN phát sinh phải nộp của năm. Thực tế năm 2003 công ty đó 
đã được miễn thuế TNDN (100%) vì vậy số thuế của hàng hoá xuất khẩu đã được giảm toàn bộ nên không được 
tính giảm trùng hoặc chuyển sang/sau. 

Năm 2005 công ty đó đang trong thời gian được giảm thuế TNDN (50%), nếu đáp ứng các điều kiện về xuất 
khẩu theo quy định của pháp luật thì được cộng thêm ưu đãi về giảm thuế TNDN tính trên số lợi nhuận hàng 
hoá xuất khẩu theo điều kiện đạt được nhưng tổng số thuế TNDN được giảm không quá 100% số thuế TNDN 
phải nộp phát sinh trong/tính thuế. (CV số 954/TCT-DNK ngày 07/03/2007). 

44. Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất: Tổ chức kinh doanh bán nhà xưởng cùng với chuyển 
quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch thì không thuộc diện chịu 
thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền thuê đất. (CV số 952/TCT-PCCS ngày 07/3/2007).  

45. Ghi nhận doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT là 
thời điểm hợp đồng giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm hoặc có bằng chứng doanh 
nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, kể cả trường hợp doanh 
nghiệp bảo hiểm có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm được nợ phí bảo hiểm; hợc thời điểm doanh nghiệp bảo 
hiểm xuất hóa đơn bán hàng.  

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có hợp đồng lớn, phát sinh thu phí nhiều kỳ thì 
có thể lập hóa đơn theo các khoản thu phí bảo hiểm phát sinh theo từng kỳ đã thỏa thuận trong hợp đồng mà 
không phụ thuộc vào hợp đồng đã hết hạn hay chưa (CV số 935/TCT-PCCS ngày 06/3/2007) 

46. Ưu đãi thuế TNDN: Quy định hiện hành về ưu đãi thuế TNDN: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 
bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh 
trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh 
nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu 
nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại TT này thì cơ sở kinh doanh được hưởng  các mức ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo hướng dẫn tại TT này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy 
phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng đến ngày 
01/01/2004. 

Kể từ năm tài chính 2004 trở đi, nếu dự án đầu tư đang trong thời gian tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế 
TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì áp dụng quy định như trên. Trường hợp 
đến cuối năm 2003, dự án hết thời hạn ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì không 
còn khoảng thời gian ưu đãi còn lại để áp dụng quy định trên. (CV số 931/TCT-PCCS ngày 06/3/2007) 

47. Thời gian miễn, giảm thuế: Các cơ sở kinh doanh mới thành lập được ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN nếu năm 
đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 6 tháng trong năm dương lịch mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian 
ưu đãi, miễn giảm thuế hoặc đã được giải quyết ưu đãi, mễn giảm thuế thì cơ sở kinh doanh được phép lựa chọn 
đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn, giảm thuế TNDN trong năm đó hoặc năm tiếp sau. (CV số 
924/TCT-PCCS ngày 06/3/2007) 

48. Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm:  
- Trường hợp Công ty trong quá trình sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT đã xây dựng định mức tiêu hao 

vật tư thì giá trị phế liệu, phế phẩm tiêu hao vượt định mức trong quá trình sản xuất sẽ không được tính 
vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nhưng đơn vị được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với 
những hóa đơn, chứng từ hợp lệ của toàn bộ nguyên vật liệu mua vào phục vụ cho quá trình sản xuất. 

- Trường hợp Công ty có sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT nhưng trong quá trình sản xuất không xây 
dựng định mức tiêu hao vật tư thì thuế GTGT  đầu vào của nguyên vật liệu mua vào phục vụ cho quá trình 
sản xuất đó nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT. Cơ quan 
Thuế căn cứ vào định mức tiêu hao vật tư của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề ấn định định mức tiêu 
hao vật tư để xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. (CV 831/TCT-PCCS ngày 01/3/2007) 

49. Thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Ngày 14/02/2007, Chính phủ ban hành NĐ số 24/2007/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. 
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y cổ phần, bãi bỏ ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về sử dụng 

. (NĐ số 

50. 

NĐ này quy định một số nội dung mới về miễn, giảm thuế TNDN, bãi bỏ ưu đãi về thuế TNDN đối với trường 
hợp chuyển công ty nhà nước thành công t
nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt may theo 
quy định hiện hành về đầu tư kể từ năm tính thuế 2007. Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên 
của WTO mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may) đang được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN do đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành thì tiếp tục 
được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các quy định tại các văn bản pháp luật đó đến hết năm 2011. 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng cho năm tài chính 2007, thay thế NĐ số 
164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, NĐ số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ
24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007). 

Chuyển lỗ: Đối với các khoản chuyển lỗ trước năm 2003, nhưng chưa quá thời hạn 5 năm được xử lý như sau: 
Cơ sở kinh doanh tiếp tục được chuyển lỗ vào các năm còn lại của kỳ hạn chuyển lỗ mà không phải đăng ký kế 

c năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 mà không phải đăng ký kế 

51. 

hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Trường hợp đã đăng ký chuyển lỗ thì thực hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã 
đăng ký và theo các hướng dẫn của pháp luật. 

Trường hợp một công ty có phát sinh lỗ vào năm 2002, nếu Công ty chưa đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ 
quan thuế thì công ty đó được chuyển lỗ vào cá
hoạch chuyển lỗ, trường hợp công ty đó đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế thì công ty phải thực 
hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký. (CV số 712/TCT-PCCS ngày 09/02/2007). 

Ưu đãi thuế TNDN: Theo quy định hiện hành, các cơ sở sản xuất kinh doanh được miễn giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 

Theo đó, một công ty có hoạt động thương mại trong thời gian xây dựng nhà xưởng và phát sinh thu nhập chịu 
thuế từ hoạt động thương mại này thì thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế của công ty đó được tính từ thời điểm 

52. 

phát sinh thu nhập chịu thuế này. (CV số 695/TCT-PCCS ngày 09/02/2007). 

Xử phạt kê khai bổ sung thuế: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình kê khai, quyết toán thuế có 
hành vi kê khai, xác định không đúng căn cứ tính thuế theo quy định của từng sắc thuế và có các hành vi vi 

iệp phải nộp. Đến tháng 

53. 

phạm khác làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm, nhưng các số 
liệu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế đã được phản ánh đầy đủ trên 
sổ sách kế toán và trên báo cáo tài chính đơn vị gửi cơ quan thuế thì chưa đủ căn cứ kết luận là hành vi trốn 
thuế. Trường hợp này, cơ quan thuế truy thu đủ số thuế còn thiếu theo quy định và tuỳ theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo quy định tại NĐ số 185/2004/NĐ-CP. 

Một doanh nghiệp trong năm 2005 đã kê khai chi phí khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp không đúng quy định làm giảm số thuế thu nhập doanh ngh
09/2006, doanh nghiệp đó đã tự giác nộp điều chỉnh và kê khai bổ sung với cơ quan thuế về số thuế thu nhập 
doanh nghiệp còn phải nộp của năm 2005. Nếu tài liệu, hồ sơ về tài sản cố định năm 2005 doanh nghiệp đó đã 
phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán và trong Báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế thì doanh nghiệp bị xử phạt trong 
lĩnh vực kế toán theo quy định. (CV số 664/TCT-PCCS ngày 07/02/2007). 

Chính sách thuế TNDN: Đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi và xác 

n thuế thu nhập doanh 

Trườ
thêm ng thêm vẫn được miễn thuế, nhưng bị xử phạt vi 

 không được hưởng giảm thuế đối với số thuế TNDN 

ả làm 

54. 

định không đúng các điều kiện được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì: 

(i) Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những/được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì 
không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan. 

(ii) Nếu những hành vi nêu trên chưa được kiểm tra, phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hậu 
quả giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của/tiếp theo khi hết thời hạn được miễ
nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế. 

ng hợp cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được miễn thuế TNDN, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng 
 thuế TNDN của kỳ miễn thuế thì số thế phát hiện tă

phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về kê khai thuế. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được giảm thuế TNDN, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng 
số thuế TNDN của thời kỳ giảm thuế thì cơ sở kinh doanh
tăng thêm. Cơ sở kinh doanh bị truy thu số thuế TNDN tăng thêm và xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 

Trường hợp sau thời gian miễm, giảm thuế TNDN cơ quan thuế kiểm tra phát hiện số thuế TNDN được miễn, 
giảm thuế theo quy định khác so với đơn vị tự kê khai mà cá nhân, tổ chức không chịu điều chỉnh hậu qu
giảm số thuế phải nộp năm sau khi hết thời gian miễn, giảm thuế TNDN thì bị xử phạt trốn thuế. (CV số 
635/TCT-PCCS ngày 06/02/2006). 

Chi hổ trợ, chi thưởng khuyến mại: Một công ty bảo hiểm có chi hỗ trợ và thưởng khuyến mại bằng tiền cho các 
đại lý theo quy chế kinh doanh của công ty và thoả thuận tại hợp đồng đại lý; Khoản chi hỗ trợ tiếp thị, chi 
thưởng khuyến mại bằng tiền cho các đại lý được dùng để chi đào tạo, tuyển dụng  đại lý; Các khoản chi này 
được lập chứng từ chi tiền ghi rõ là chi hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại, chứng từ chi này có đầy đủ 
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55. 

chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được tính vào chi 
phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 578/TCT-PCCS ngày 31/01/2007). 

Chi phí sửa chữa văn phòng: Đối với thuê tài sản cố định hoạt động thì doanh nghiệp đi thuê phải có trách 

được coi như khoản phí tổn và được hạch toán trực tiếp hoặc 

t động sản xuất, kinh doanh hàng 

 ty đó có phát sinh chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 

56. 

nhiệm quản lý, sử dụng tài sản cố định theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê tài sản cố định 
được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 

Đồng thời, các chi phí sửa chữa tài sản cố định 
phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm. 

Ngoài ra, chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạ
hoá, dịch vụ có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định. 

Trường hợp một công ty có thuê nhà làm văn phòng, công
lại nhà thuê thì các chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lại nhà của công ty đó nếu có đầy đủ chứng từ hoá đơn, 
chứng từ hợp pháp thì được hạch toán toàn bộ vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ 
dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm. (CV số 549/TCT-PCCS ngày 29/01/2007). 

Thuế thu nhập đối với vỏ hạt điều thu hồi sau sản xuất: Một trong những khoản thu nhập không chịu thuế bao 

ải xuất hoá đơn 

57. 

gồm: thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ. 

Theo đó, trường hợp một doanh nghiệp chế biến hạt điều có thu hồi vỏ hạt điều bán thu tiền ph
GTGT giao cho khách hàng, phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Trường hợp, doanh nghiệp 
sử dụng vỏ hạt điều làm chất đốt để sản xuất nhân hạt điều thì không phải là tiêu thụ phế liệu, phế phẩm và vỏ 
hạt điều để sử dụng làm chất đốt đó không đưa vào thu nhập chịu thuế khác để tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp. (CV số 542/TCT-PCCS ngày 28/01/2007). 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được áp 

ng từ năm 2003. Năm 2004 là 

58. N khi có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp:

dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% trong thời hạn 10 năm, kể từ khi khai trương hoạt động kinh doanh. Hết 
thời hạn hưởng thuế suất 20%, công ty phải chuyển sang nộp thế TNDN theo mức thuế suất 28%. Đồng thời 
công ty chứng khoán và công ty quản lý đầu tư chứng khoán mới thành lập được miễn thuế TNDN 2 năm, kể từ 
khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo. 

Trường hợp một công ty là công ty chứng khoán mới thành lập bắt đầu hoạt độ
năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế thì công ty đó sẽ được miễn giảm thuế TNDN trong 2 năm (năm 2004 và 
năm 2005), giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 3 năm tiếp theo (năm 2006 đến năm 2008); được áp dụng 
thuế suất thuế TNDN 20% trong 10 năm kể từ năm 2003, năm bắt đầu hoạt động. (CV số 529/TCT-TNDN ngày 
01/02/2007). 

Ưu đãi thuế TND  Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được 

u đãi miễn giảm thuế TNDN theo chính sách ưu 

59. 

hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ 
sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng 
thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. 

Theo đó, trường hợp một công ty cổ phần đang được hưởng ư
đãi cổ phần hoá, có sự thay đổi lại hình thức doanh nghiệp sang mô hình công ty mẹ con, (các công ty con là 
công ty TNHH một thành viên có 100% vốn điều lệ của công ty cổ phần, toàn bộ lợi nhuận sau thuế của các 
công ty con được chuyển toàn bộ về công ty mẹ để phân phối trả cổ tức cho các cổ đông, trích lập các quỹ) thì 
công ty con tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều 
kiện ưu đãu đầu tư. (CV số 480/TCT-PCCS ngày 25/01/2007). 

Chi phí hợp lý: Theo quy định hiện hành, một trong những chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

í để sản xuất ra hàng hoá hoặc chi phí mua hàng 

60. ế đối với tài sản góp vốn:

của doanh nghiệp được tính toàn bộ vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nếu có đủ 
hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định: Chi phí mua hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ cho, tặng kèm theo 
sản phẩm bán ra (theo quy chế bán hàng của doanh nghiệp) dưới các hình thức: sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; 
phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng; phiếu dự thi, xổ số. Giá trị hàng hoá, dịch vụ cho tặng 
nêu trên không được lớn hơn giá trị sản phẩm bán ra tính theo từng lần bán hàng; Chi phí chiết khấu thanh toán 
nhanh, kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn, có phiếu thu, phiếu chi 
hoặc hoá đơn chứng từ theo đúng quy định của Bộ tài chính. 

Theo đó, trường hợp một doanh nghiệp có các khoản chi ph
hoá, dịch vụ về và số hàng hoá, dịch vụ này được sử dụng để cho, tặng kèm theo với việc bán ra sản phẩm 
chính của doanh nghiệp (theo qui chế bán hàng của doanh nghiệp) dưới các hình thức; chi phí chiết khấu thanh 
toán nhanh, kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ khối lượng lớn; Những khoản cho phí 
nêu trên nếu có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định sẽ được tính toàn bộ và chi phí để xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN và không bị khống chế theo tỷ lệ quy định của pháp luật. (CV số 372/TCT-PCCS ngày 
18/01/2007). 

Chính sách thu  Theo quy định hiện hành, đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh 
nghiệp, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường 
hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 
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Theo đó, trường hợp một doanh nghiệp có góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty thì tài sản góp vốn này 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 319/TCT-PCCS  ngày 19/01/2007). 

61. Chi phí hợp lý: Chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế là các khoản chi phí liên quan đến doanh thu, 
thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế, các 
khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp thì không được tính 
vào chi phí hợp lý. Do vậy, các khoản chi ở nước ngoài theo chế dộ quy định mà có chứng từ phát sinh ở nước 
ngoài nếu liên quan đến doanh thu, thu nhập trong kỳ tính thuế thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu 
nhập chịu thuế. (CV số 315/TCT-PCCS ngày 16/01/2007). 

62. Ưu đãi thuế TNDN: Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế 
suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng 
hướng dẫn của pháp luật. 

Theo đó, các công ty phải tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm 
thuế vào tờ khai quyết toán thuế TNDN. Trường hợp do chưa nắm vững chính sách, một công ty đã nộp tờ khai 
quyết toán thuế TNDN nhưng chưa xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi tromg tờ khai quyết 
toán thuế, khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế nếu phát hiện thấy trường hợp doanh nghiệp có các điều 
kiện ưu đãi thuế mà doanh nghiệp đáp ứng thì xác định số thuế được miễn, giảm cho doanh nghiệp. Số thuế ưu 
đãi được trừ vào số thuế phải nộp của các/tiếp sau. (CV số 148/TCT-PCCS ngày 09/01/2007). 

63. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Một công ty góp vốn với một công ty nước ngoài khác bằng giá trị 
quyền sử dụng đất để thành lập công ty liên doanh thì tài sản góp vốn này không thuộc đối tượng chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp. Trường hợp giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất được định giá cao hơn giá trị trúng đấu 
giá mua ban đầu thì phần chênh lệch cao hơn cũng không chịu thuế TNDN. (CV số 75/TCT-PCCS ngày 
04/01/2007). 

64. Doanh thu tính thuế: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao 
gồm cả trợ cấp giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay 
chưa thu tiền. 

Theo đó, trường hợp một công ty có ký một hợp đồng xuất khẩu lao động với người lao động thì toàn bộ giá trị 
của hợp động đó phải được tính vào doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, không phân biệt công ty đó 
đã thu tiền hay chưa thu được tiền. (CV số 65/TCT-PCCS ngày 04/01/2007). 

THUẾ TNCN  

1. Thuế TNCN đối với nhân viên người nước ngoài: Thuế thu nhập đối với người nước ngoài được kê khai, quyết 
toán theo đối tượng cư trú. Thời gian cư trú cho năm tính thuế đầu tiên được xác định bằng cách cộng tất cả số 
ngày có mặt tại Việt Nam trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam (ngày đến, ngày đi 
được tính là 1 ngày); năm tính thuế thứ hai (sau năm đầu tiên) được xác định theo năm dương lịch. Cuối năm 
thứ hai, khi quyết toán thuế với cơ quan thuế, cá nhân nước ngoài được trừ đi số thuế đã nộp cho khoảng thời 
gian mà cá nhân đã nộp cho năm tính thuế thư nhất. (CV số 2337/TCT-PCCS ngày 14/06/2007) 

2. Miễn thuế TNCN: Ngày 29/05/2007, Bộ Tài chính ban hành TT số 05/2007/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế thu 
nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại 
Việt Nam. Theo đó, chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện 
chương trình, dự án viện trợ PCP tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài, được tuyển chọn vào Việt Nam 
trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam, để trực 
tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ PCP theo quy định tại văn kiện chương trình, dự 
án được cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam phê duyệt theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng 
viện trợ PCP và các Điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài. 

Được miễn thuế, Chuyên gia nước ngoài xuất trình với Cục thuế tỉnh hoặc thành phố nơi Ban quản lý dự án hoặc 
Chủ dự án đặt trụ sở hồ sơ đề nghị được miễn thuế TNCN, bao gồm: CV của tổ chức phi chính phủ đề nghị 
không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án của chuyên gia nước ngoài; Xác 
nhận của Cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án viện trợ PCP (Bộ, Ban, ngành, cơ 
quan Trung ương của tổ chức nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là chuyên gia 
nước ngoài thực hiện dự án viện trợ PCP, trong đó nêu rõ: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc tại 
Việt Nam theo mẫu qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo TT này; Các tài liệu liên quan đến thu nhập được 
miễn thuế của chuyên gia nước ngoài 

TT này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ các quy định trái với quy định tại TT 
này. 

3. Thuế TNCN đối với cổ phiếu thường cho người lao động: Các khoản thu nhập thuộc diện thu nhập chịu thuế thu 
nhập bao gồm thu nhập thường xuyên dưới các hình thức: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền 
thưởng… 

Đối với các khoản tiền thưởng dưới các hình thức: tiền, hiện vật, cổ phiếu …mà đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ 
quan sử dụng lao động thưởng cho người lao động thưởng cho người lao động trong đơn vị mình đều thuộc diện 
thu nhập thường xuyên chịu thuế thu nhập cá nhân. 
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Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với cổ  phiếu thưởng: Trường hợp doanh nghiệp dùng các quỹ khen 
thưởng, phúc lợi để mua cổ phiếu bên ngoài doanh nghiệp thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế là 
giá trị thực tế mà doanh nghiệp mua cổ phiếu đó để thưởng cho cá nhân. 

Trường hợp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế đối với cổ 
phiếu thưởng được xác định căn cứ vào tổng giá trị mệnh giá tương ứng với số cổ phiếu thưởng mà cá nhân 
được nhận. 

Cơ quan chi trả thu nhập khi chi thưởng cổ phiếu cho người lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN. Cuối 
năm, cá nhân tổng hợp vào thu nhập để tính thu nhập bình quân tháng làm căn cứ xác định số thuế phải nộp 
theo biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có  thu nhập cao và các 
văn bản hướng dẫn hiện hành. (CV số 1867/TCT-TNCN ngày 15/05/2007). 

4. Thu nhập từ quyền mua cổ phiếu: Công ty ABC tại Mỹ cung cấp cho các nhân viên làm việc tại Công ty ABC tại 
Việt Nam quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt tại thị trường chứng khoán nước ngoài thì các khoản thu 
nhập phát sinh từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN  của  các nhân 
viên của công ty Việt Nam. 

Đến ngày thực hiện  quyền mua cổ phiếu theo chương trình, nếu nhân viên thực hiện quyền mua cổ phiếu trong 
phạm vi quyền mua và số cổ phiếu này được bán ra theo giá thị trường thì thu nhập từ quyền mua cổ phiếu là 
khoản chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu tính theo giá thị trường tại thời điểm bán và giá trị cổ phiếu tính theo giá 
được cấp của Công ty (không dùng tiền mặt) sau khi trừ khi các chi phí liên quan đến giao dịch. Khoản thu nhập 
mang tính chất là thu nhập thường xuyên, được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của tháng phát sinh thu nhập 
và được quyết toán khi kết thúc  năm tương ứng với thời điểm (tháng/năm) thực hiện quyền mua cổ phiếu  và 
phát sinh thu nhập chi trả cho nhân viên Công ty tại Việt Nam, không phụ thuộc vào thu nhập có chuyển về Việt 
Nam hay không. (CV số 1821/TCT-TNCN ngày 11/05/2007) 

5. Thủ tục về văn bản uỷ quyền kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN: Đối tượng kê khai thuế là cá nhân đăng 
ký nộp thuế tại cơ quan thuế, kể cả trường hợp uỷ quyền cho các tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh dịch 
vụ tư vấn thuế theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp một cá nhân nếu thuộc đối tượng được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế theo quy định của 
pháp luật thì người nộp thuế phải lập “Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân” để làm cơ sở cho cá 
nhân đó thay mặt đối tượng nộp thuế: đăng ký, kê khai, quyết toán, hoàn thuế TNCN. (CV số 1755/TCT-TNCN 
ngày 09/05/2007). 

THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

1. Lệ phí trước bạ: Tàu, xuồng cứu hộ không có quy định miễn nộp lệ phí trước bạ, do đó, người có tài sản là tàu, 
xuồng cứu hộ phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định (CV số 2230/TCT-PCCS ngày 08/06/2007) 

2. Truy thu thuế nhà đất: Tổ chức, cá nhân có hành vi không kê khai hoặc khai man trốn thuế, thì ngoài việc phải 
nộp đủ số thuế theo quy định còn bị phạt tiền từ một đến ba lần số thế gian lận. 

Nếu phát hiện và kết luận có sự man khai, trốn thuế, lậu thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, thì trong thời hạn ba năm, 
kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thế, cơ quan thuế có quyền ra lệnh truy thu hoặc truy hoàn 
thuế. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà, đất nhưng không kê khai nộp thuế nhà, đất 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị truy thu thuế nhà, đất theo quy định trên. (CV số 2189/TCT-PCCS 
ngày 06/06/2007). 

3. Thu tiền sử dụng đất: Nếu diện tích đất đang sử dụng của hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giao đất trước ngày 15/10/1993, đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất thuộc diện không phải 
nộp tiền sử dụng đất theo quy định thì phần diện tích dôi ra do đo đạc lại không nộp tiền sử dụng đất khi được 
cơ quan có thẩm quyền xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch và được xét cấp GCN quyền sử 
dụng đất. (CV số 2004/TCT-TS ngày 25/05/2007) 

4. Miễn tiền sử dụng đất: Cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
(đất nhận chuyển nhượng) để đầu tư dự án xây dựng trường phổ TT thục thì được miễn tiền sử dụng đất theo 
quy định trên. (CV số 2002/TCT-PCCS ngày 25/05/2007). 

5. Phí bảo vệ môi trường: Giá tính thuế đối với các loại hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu 
thêm ngoài giá hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh 
doanh phải nộp ngân sách nhà nước. 

Khi lập hoá đơn GTGT đối với cát sông khai thác phục vụ cho san lấp mặt bằng thi công xây dựng thì không tính 
phí bảo vệ môi trường. Khi lập hoá đơn GTGT cho khách hàng, doanh nghiệp ghi riêng một dòng phí bảo vệ môi 
trường và không tính vào doanh thu chịu thuế GTGT. (CV số 1950/TCT-PCCS ngày 22/05/2007). 

6. Tiền bồi thường thiệt hại về đất: Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (trong đó có 
một phần diện tích dùng cho mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất) để thực hiện dự án mà phải ứng 
tiền trước để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ về đất cho toàn bộ diện tích đất được giao theo dự án thì chỉ 
được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với tiền bồi thường thiệt hại về đất tính 
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trên diện tích đất  thuộc diện có nộp tiền sử dụng đất. Số tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất tính trên diện tích  đất 
giao không thu tiền sử dụng đất được tính vào vốn đầu tư của dự án. (CV số 6031/BTC-TCT ngày 08/05/2007) 

7. Hướng dẫn về thuế khai thác tài nguyên: Ngày 27/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 42/2007/TT-BTC 
hướng dẫn thi hành NĐ số 68/1998/NĐ-CP và 147/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ số 
68/1998/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi). 

Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thì sản lượng tài nguyên 
thương phẩm để tính thuế là số lượng, trọng lượng hay khối lượng của tài nguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp 
thuế, không phụ thuộc vào hiện trạng và mục đích khai thác tài nguyên (để bán ngay, đem trao đổi, tiêu dùng 
nội bộ, dự trữ đưa vào sản xuất tiếp theo...). 

Đối với loại tài nguyên không thể xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa 
nhiều chất khác nhau, hàm lượng tạp chất lớn, thì sản lượng tài nguyên để tính thuế được xác định trên số 
lượng, trọng lượng hay khối lượng từng chất thu được do sàng tuyển, phân loại. 

Đối với loại tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào để tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch 
vụ khác nếu không trực tiếp xác định được sản lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế được căn cứ vào sản 
lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và định mức tiêu hao tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. 

Trường hợp khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên, sản lượng tài nguyên 
khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200 triệu đồng và khó khăn trong việc quản lý thì có thể thực 
hiện khoán số lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ hoặc định kỳ. 

8. Tiền thuê đất: Người Việt Nam đinh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án 
đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản 
xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển 
nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán 
hoặc cho thuê.  

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuê đất để xây dựng căn hộ cao cấp và khu văn phòng để bán có sử dụng 
một phần diện tích đất để xây dựng các công trình công cộng như đường sá, bãi đỗ xe, vườn hoa…thì diện tích 
đất xây dựng công trình công cộng này là đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doah và thuộc 
đối tượng thu tiền thuê đất theo quy định hiện hành. (CV số 1474/TCT-TS ngày 18/04/2007). 

9. Chính sách thuế tài nguyên: Mọi tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tiến hành khai thác tài nguyên 
dưới mọi hình thức đều thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên. 

Một công ty sản xuất vật liệu xây dựng khai thác tài nguyên đất dưới hình thức cho phép đơn vị thi công đường 
đổ đất vào bãi nguyên liệu của công ty để làm nguyên liệu sản xuất gạch thì công ty đó vẫn phải kê khai, nộp 
thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật. (CV số 1297 TCT/PCCS ngày 04/04/2007). 

10. Phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ: Ngày 03/04/2007, Bộ Tài chính ban hành TT số 26/2007/TT-BTC Hướng dẫn 
mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, các nội dung được đề cập tại TT 
bao gồm: 

Học phí là khoản đóng góp của người học, tạo nguồn kinh phí để trang trải toàn bộ  chi cho các cơ sở đào tạo lái 
xe cơ giới đường bộ. Ngoài khoản thu học phí quy định tại TT này, các cơ sở đào tạo không được thu thêm bất 
cứ một khoản thu nào khác của người học trái với chế độ quy định. 

Học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được quy định theo từng học phần; học sinh học phần nào nộp học phí 
học phần đó. 

Bộ Giao thông vận tải quy định những học phần bắt buộc trong việc đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 

Thực hiện miễn giảm học phí cho những người thuộc diện chính sách xã hội theo quy định hiện hành của nhà 
nước. 

Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn 
quy định tại Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ ban hành theo QĐ số 4353/2001/QĐ-BGTVT ngày 
18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ, ban hành 
theo QĐ số 4170/2001/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quy chế bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường 
bộ, ban hành theo QĐ số 36/2006/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.  

Các cơ sở đào tạo trực tiếp thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, mở sổ sách theo dõi quản lý chặt chẽ, 
hạch toán theo từng loại đào tạo thực tế tại cơ sở; thực hiện việc thu, sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới 
đường bộ theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. 

11. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã nộp thuế TTĐB thì 
khi kê khai thuế TTĐB ở khâu sản xuất được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ 
hợp pháp. Trường hợp công ty ký hợp đồng mua bán rượu với  cá nhân sản xuất không có hóa đơn hợp pháp 
mà chỉ có giấy viết tay thì không được coi là chứng từ hợp pháp để khấu trừ thuế TTĐB (CV số 1267/TCT-PCCS 
ngày 03/04/2007) 
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12. Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất: Theo quy định hiện hành, không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất 
trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển từ hình thức thuê sang 
hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp khi 
chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật. 

Đồng thời, theo quy định hiện hành, miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư 
và các trường hợp khác theo QĐ của chính phủ. 

Theo đó, trường hợp một công ty đang sử dụng đất thuê của nhà nước, nay có nhu cầu và được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất nếu đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện ưu đãi về đầu tư và thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất; Trường hợp khác thực hiện theo QĐ của thủ tướng chính phủ (nếu 
có). (CV số 1071/TCT-TS ngày 20/03/2007). 

13. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Các mặt hàng rượu chai, bia chai khi tính thuế TTĐB không được trừ giá trị vỏ chai. (CV 
số 935/TCT-PCCS ngày 06/3/2007).  

14. Thuế nhà thầu: Theo quy định về thuế nhà thầu tại Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005, các tổ chức 
nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam dưới các hình 
thức: Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất 
khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến 
việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam;  Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: 
người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hoá cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt 
Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa 
khẩu Việt Nam thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN. 

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng mua phần mềm của nước ngoài (phần mềm viễn thám SPOT được sản 
xuất không chỉ dành riêng cho đơn đặt hàng của doanh nghiệp) theo hợp đồng thương mại thuần túy để sử 
dụng hoặc bán lại thì chi phí cho sản phẩm phần mềm này không thuộc đối tượng chịu thuế nhầu; nếu doanh 
nghiệp mua phần mềm của nước ngoài theo hợp đồng chuyển giao công nghệ thì phải nộp thuế TNDN, thuế 
GTGT theo quy định. (CV số 663/TCT-PCCS nagỳ 07/2/2007) 

15. Chính sách thu tiền sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ 
được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trường hợp được nhà nước giao đất để làm nhà 
ở. 

Trường hợp một cá nhân thuộc đối tượng chính sách được xét, giảm tiền sử dụng đất nhưng do gia đình cá 
nhân đó không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được hợp thức hoá xét cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây vì đất ở được xác định sử dụng trước ngày 18/12/1980. Nay nếu cá 
nhân đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thêm đất mới để làm nhà ở, diện tích đất này đứng tên cá 
nhân đó thì theo quy định trên, nếu cá nhân đó chưa được xét giảm tiền sử dụng đất lần nào thì cá nhân đó 
thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất trên diện tích đất mới được giao làm nhà ở. (CV số 584/TCT-TS 
ngày 31/01/2007). 

16. Chính sách miễn giảm tiền thuê đất: Theo quy định hiện hành, đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu 
tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư. 

Theo đó, trường hợp một tổ chức thuê nhiều lô đất khác nhau ở nhiều địa bà, vị trí khác nhau thì việc miễn giảm 
tiền thuê đất được xét riêng cho tứng lô đất. (CV số 442/TCT-TS ngày 23/01/2007). 

17. Phí bảo vệ môi trường: Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tính theo từng chất gây ô 
nhiễm được quy định như sau: Thuỷ ngân từ 10 đến 20 triệu đồng/kg, Chì: 300.000 - 500.000 đồng, Chất rắn lơ 
lửng: 200 - 400 đồng, Arsenic, Cadmium: 600.000 - 1.000.000 đồng… 

Đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền đo đạc, lấy mẫu phân tích nước thải thì căn cứ vào kết 
quả đo đạc, phân tích đó để tính toán, xác định số phí phải nộp. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc 
đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải công nghiệp trong trường hợp này… 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (NĐ số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007). 

18. Sửa đổi một số nội dung về phí, lệ phí sở hữu công nghiệp: Ngày 29/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 
115/2006/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT số 132/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Theo đó, định kỳ mỗi/một lần, cơ quan thu phí, lệ phí phải kê khai, làm thủ tục nộp 65% tổng số tiền phí, lệ phí 
thu được trong kỳ vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 35% tổng số tiền phí, lệ phí thu 
được trong/trước khi nộp ngân sách nhà nước, để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí. 

TT này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (TT số 132/2006/TT-BTC ngày 29/12/2006) 

XUẤT- NHẬP KHẨU  

1. Thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế NK ưu đãi: Mức thuế suất mặt hàng ô tô nhập khẩu được quy 
định như sau:  
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Loại từ 5 chỗ ngồi trở xuống thuộc diện chịu thuế với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 80%, thuế tiêu thụ đặc 
biệt 50% và thuế GTGT 10%. 

Loại từ 6 đến 15 chỗ ngồi, thuộc diện chịu thuế với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 80%, thuế TTĐB 30% và 
thuế GTGT 10%. 

Loại từ 16 đến 24 chỗ ngồi, thuộc diện chịu thuế với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 80%, thuế TTĐB 15% và 
thuế GTGT 10%. 

Loại từ 24 chỗ ngồi trở lên thuộc diện chịu thuế nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 90% và thuế 
GTGT 10%. 

Mặt hàng xe máy nhập khẩu thuộc diện chịu thuế nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 90% và thuế 
GTGT 10%. 

Giá tính thuế nhập khẩu tuỳ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật. (CV số 2387/TCT-PCCS ngày 
21/06/2007). 

2. Áp dụng thuế suất ưu đãi: Theo quy định hiện hành về thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để 
thực hiện Hiệp định chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN, trong trường 
hợp có sự nghi ngờ về tính trung thực và chính xác của C/O mẫu D thì thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật. 
Cụ thể cơ quan Hải quan có quyền: 

(i) Yêu cầu kiểm tra lại C/O mẫu D: cơ quan Hải quan sẽ gửi yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận xuất xứ này của nước nhập khẩu để đề nghị xác nhận. 

(ii) Đình chỉ việc áp dụng mức thuế suất CEPT và tạm thu theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông 
thường. Yêu cầu người nhập khẩu cung cấp thêm tài liệu (nếu có) để chứng minh hàng hoá thực sự có xuất 
xứ ASEAN trong thời hạn chậm nhất không quá 365 ngày kể từ ngày C/O mẫu D được nộp cho cơ quan Hải 
quan. Khi có đủ tài liệu chứng minh đúng là hàng có xuất xứ ASEAN, cơ quan Hải quan có trách nhiệm tiến 
hành các thủ tục thoái trả lại cho người nhập khẩu khoản chênh lệch giữa số tiền thuế tính theo mức thuế 
suất MFN hoặc thuế suất thông thường và số tiền thuế tính theo mức thuế suất CEPT. 

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra lại, vẫn tiếp tục thực hiện các thủ tục để giải phóng hàng theo các quy định 
nhập khẩu thông thường. (CV số 3301/TCHQ-KTTT ngày 18/06/2007). 

3. Thuế XK, thuế NK, quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK: Ngày 14/06/2007, BTC đã có TT số 59/2007/TT-BTC 
về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu. 

Theo đó, đối tượng chịu thuế là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, bao gồm 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt 
liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo QĐ của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền; Hàng hoá được đưa từ thị tường trong nước vào khu vực phi thuế quan và từ khu vực 
thuế quan vào thị trường trong nước; Hàng hoá mua bán, trao đổi được coi là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

TT nêu rõ căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, khai thuế, nộp thuế;miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, 
hoàn thuế; gia hạn nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; truy thu thuế… 

TT này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 

4. Xử phạt vi phạm lĩnh vực hải quan - Ngày 07/06/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 97/2007/NĐ-CP quy định 
việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành QĐ hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Theo đó, hành vi trốn thuế, gian lận thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, mức phạt tiền là từ 1 đến 3 lần số thuế 
trốn, gian lận; đối với hành vi khai thiếu nghĩa vụ thuế hoặc khai tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn thì 
mức phạt tiền là 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền khai tăng thuế được hoàn. 
Mức phạt tiền là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế nộp chậm đối với hành vi chậm nộp tiền thuế. Mức phạt 
tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính khác về thủ tục thuế là 100 triệu đồng… 

Hành vi xúc phạm danh dự hoặc cản trở cán bộ hải quan đang thi hành công vụ, bị phạt tiền từ 01 đến 03 triệu 
đồng (quy định trước đây: từ 500.000 đến 1.000.000 đồng). Các hành vi đe dọa hoặc dùng vũ lực chống lại cán 
bộ hải quan đang thi hành công vụ mà không phải là tội phạm bị phạt tiền từ 03 đến 5 triệu đồng (quy định 
trước đây từ 01 đến 03 triệu đồng)… 

Sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành trong thời gian 
quy định các QĐ hành chính bao gồm: Thông báo về số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp, thông báo ấn định 
thuế, thông báo số tiền thuế phải nộp lại do được hoàn cao hơn, các QĐ khác về xử phạt vi phạm hành chính và 
các QĐ cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực hải quan… 

NĐ này có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. 

5. Chính sách thuế đối với hoạt động thuê tài chính: Trường hợp bên cho thuê là một tổ chức ở nước ngoài cho 
công ty ở Việt Nam thuê máy móc, thiết bị dưới  hình thức thuê tài chính, khi máy móc thiết bị được nhập khẩu 
vào Việt Nam thì thuế ở khâu nhập khẩu được giải quyết theo quy định tại TT số 113/2005/TT-BTC ngày 
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15/12/2005 của Bộ Tài chính, bên thuê (Công ty Việt Nam) là đối tượng nộp thuế nhập khẩu, tổ chức ở nước 
ngoài thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu theo quy định tại TT 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005. 

Sau khi hết thời hạn thuê, bên thuê xuất trả máy móc thiết bị trả lại bên cho thuê ở nước ngoài,  bên thuê ở Việt 
Nam không phải nộp thuế xuất khẩu mà được hoàn lại thuế nhập khẩu nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định 
tại TT số 113/2005/TT-BTC nêu trên (CV số 2193/TCT-PCCS ngày 06/06/2007). 

6. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: Ngày 31/05/2007, 
Chính phủ ban hành NĐ số 90/2007/NĐ-CP về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài 
không hiện diện tại Việt Nam thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh 
thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về nội dung này. 

Theo đó, thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư 
trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong Luật Đầu tư, Luật Thương mại; không có  văn 
phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại Luật Thương mại. Phạm vi hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, bao gồm: Thực hiện các quyền xuất khẩu, 
nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các loại hàng hoá 
được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị 
trường của Việt Nam; Thực hiện mua hàng hoá để xuất khẩu và bán hàng hoá nhập khẩu với thương nhân Việt 
Nam có đăng ký kinh doanh các loại hàng hoá đó theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Điều kiện, thủ tục đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện 
tại Việt Nam là: Không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu các hình phạt liên quan đến hoạt 
động thương mại theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam; Không có tiền án, không 
bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc người đại diện 
theo pháp luật đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế. 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu là 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 
thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải đăng ký mã số thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 
Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí,… 
và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 
được chấm dứt trong các trường hợp: Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu mà không đề nghị gia hạn hoặc không được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu gia hạn; Theo đề nghị của thương nhân; Theo QĐ của Cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền tại Việt Nam do vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; không bảo đảm các điều kiện thực hiện quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu đã đăng ký. 

NĐ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

7. Nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn: Ngày 30/05/2007, Bộ Thương mại đã ban hành TT số 06/2007/TT-BTM 
hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên. Theo đó, Xe gắn máy phân khối lớn từ 
175 cm3 trở lên là mô tô có động cơ piston đốt trong với dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 
mã số hàng hóa trong Biểu Thuế Xuất Nhập khẩu (gọi tắt là mô tô phân khối lớn). 

Về thủ tục nhập khẩu, áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mô tô phân khối lớn do Bộ 
Thương mại cấp. Về thủ tục đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động, trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, 
Thương nhân gửi về Bộ Thương mại bộ hồ sơ gồm: 02 bản Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu hướng dẫn tại Phụ 
lục số 01 ban hành kèm theo TT này; Bản sao hợp đồng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của Thương 
nhân. (Đối với Thương nhân lần đầu đăng ký nhập khẩu thì gửi thêm 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh) 

Bộ Thương mại xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động cho Thương nhân trong thời gian 3 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ. Sau mỗi lô hàng nhập khẩu, Thương nhân báo cáo bằng văn bản về Bộ Thương mại 
tình hình nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo mẫu báo cáo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo TT 
này, căn cứ báo cáo thực hiện của Thương nhân gửi về, Bộ Thương mại sẽ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô 
tô phân khối lớn lần tiếp theo cho Thương nhân. 

TT này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

8. Gia công hàng hoá đã qua sử sụng cho thương nhân nước ngoài: Tất cả các loại hàng hoá đều có thể được gia 
công, trừ trường hợp hàng hoá thuộc diện cấm kinh doanh. 

Trường hợp gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì hàng hoá thuộc diện 
cấm kinh doanh, cấm nhập khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép. 

Đồng thời, thương nhân, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài được nhận gia công hàng hoá cho 
thương nhân nước ngoài, trừ hàng hoá thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, 
hàng hoá thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo 
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giấu phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ tư pháp cho phép. (CV số 2753/TCHQ-GSQL 
ngày 23/05/2007). 

9. Lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá: Ngày 21/05/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành QĐ 
số 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hoá. 

Theo các Danh mục ban hành kèm theo QĐ thì lộ trình xuất khẩu của mặt hàng lúa gạo được thực hiện thực 
hiện từ 01/01/2011. 

Về nhập khẩu, các mặt hàng: Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006) gồm từ hai thành 
phần trở lên đã pha trộn với nhau..., Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng..., Các loại tem thư, tem thuế, 
hoặc tem tương tự hiện hành..., Các loại lịch in, lịch bloc, Rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến... từ 
01/01/2009. 

Hàng hoá thực hiện phân phối theo lộ trình 01/01/2010 bao gồm: Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang 
cao độ, hèm nho trừ loại thuộc nhóm 2009, Lốp sử dụng cho xe ôtô con, Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp 
kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. , Máy thu ghi 
hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video…, Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe từ 
01/01/2009… 

Đối với quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được đầu tư theo hình thức tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước… 

Thực hiện quyền phân phối được đầu tư theo hình thức tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài 
và nhà đầu tư trong nước, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn 
điều lệ, kể từ ngày 01/01/2008 không hạn chế tỷ lệ góp vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài… 

10. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Theo TT số 45/2007/TT-BTC ban hành ngày 07/05/2007, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện: thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập 
khẩu để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử được thực hiện như sau: Các chi tiết (cụm chi tiết), linh kiện 
(cụm linh kiện) rời đồng bộ có C/O ưu đãi đặc biệt được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt của mặt hàng 
nguyên chiếc nếu thoả mãn các điều kiện về áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Mục I của TT 
này. Các chi tiết, linh kiện rời còn lại không có C/O ưu đãi đặc biệt áp dụng mức thuế suất MFN hoặc thuế suất 
thông thường của mặt hàng nguyên chiếc, Doanh nghiệp phải xuất trình một hoặc nhiều hoá đơn thương mại 
riêng biệt cho các chi tiết (cụm chi tiết), linh kiện (cụm linh kiện) có C/O ưu đãi đặc biệt để đề nghị áp dụng mức 
thuế suất ưu đãi đặc biệt... 

Trường hợp người khai hải quan nộp C/O quá thời hạn 30 ngày đã được cho phép chậm nộp, nếu C/O còn hiệu 
lực và phù hợp với bộ chứng từ, với kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá (trong trường hợp hàng hoá phải kiểm 
tra thực tế) thì cơ quan hải quan vẫn chấp nhận và áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho lô hàng nhập khẩu... 

11. Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào: Ngày 07/05/2007, Bộ tài chính có QĐ số 
30/2007/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào. 

Danh mục hàng hoá được áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại danh mục hàng hoá và 
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi đặc biệt 
chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hoá 
không thuộc Danh mục CEPT thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi MFN theo quy định hiện hành. 

Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ CHDNND Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại QĐ này được hưởng mức 
thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm). 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế QĐ số 60/2005/QĐ-BTC ngày 
31/08/2005 của Bộ tài chính.  

12. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kế từ ngày đăng ký tờ khai hải 
quan hàng hoá thực xuất khẩu, đối tượng được xét hoàn thuế phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhập khẩu cho 
cơ quan hải quan. Quá thời hạn 60 ngày nêu trên mà đối tượng thuộc diện xét hoàn thuế nhập khẩu chưa hoàn 
thành hồ sơ theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 
quan. 

Một công ty nộp hồ sơ hoàn thuế trong thời hạn 60 ngày kế từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu cho số 
hàng hoá đã được kéo dài thời hạn nộp thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính. (CV số 2513/TCHQ-KTTT 
ngày 10/05/2007). 

13. Giảm thuế nhập khẩu xăng, dầu: Ngày 27/04/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành QĐ số 29/2007/QĐ-
BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi. 

Theo đó, giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu xuống còn 5% đối với các sản phẩm dầu nhẹ và các chế phẩm, 
xăng động cơ có pha chì, xăng động cơ không pha chì kể cả loại cao cấp và dân dụng, các loại xăng động cơ, 
dung môi trắng, dầu nhẹ và các dung môi chế phẩm khác để pha chế xăng (quy định trước đây mức thuế suất 
đối với các mặt hàng này là 10%)…  
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Xăng máy bay cũng áp dụng mức thuế suất mới là 5%. 

Dầu hoả và dầu hoả thắp vẫn giữ nguyên mức 0%. 

Mức thuế mới sẽ áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ 
ngày 28/4/2007. 

14. Hướng dẫn thuế xuất khẩu: Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đài ban hành theo QĐ số 39/2006/QĐ-
BTC ngày 28/07/2006, mặt hàng ống, hộp thép không gỉ xuất khẩu không nằm trong danh mục hàng hóa xuất 
khẩu phải nộp thuế xuất khẩu, do đó không phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất khẩu (CV số 2345/TCHQ-KTTT 
ngày 27/04/2007) 

15. Truy thu thuế xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu sau đó thay đổi mục đích sử dụng: Hàng hóa đã được miễn 
thuế, xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế 
thì phải kê khai nộp thuế, căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi 
mục đích sử dụng đã được miễn thuế, xét miễn thuế. 

Trường hợp đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế là xe ô tô đã qua sử dụng sau đó được phép thay đổi mục 
đích sử dụng thì phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất của xe ô tô đã qua sử dụng tại thời điểm có sự 
thay đổi mục đích sử dụng; Trước ngày 01/05/2006 thì mức thuế suất thuế nhập khẩu của xe ô tô đã qua sử 
dụng dưới 16 chỗ ngồi là 150%; Kể từ ngay 01/05/2006 phải áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối theo quy 
định tại QĐ số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/03/2006 và QĐ số 05/2007/QĐ-BTC ngày 15/01/2007. (CV số 
2344/TCHQ-KTTT ngày 27/04/2007) 

16. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khu vực ASEAN-Trung Quốc: Ngày 16/04/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã 
ban hành QĐ số 26/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 
hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc. 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

17. Kiểm tra vệ sinh thực phẩm nhập khẩu: Ngày 29 tháng 03/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành QĐ số 
23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm 
nhập khẩu". 

Theo đó, chủ hàng phải đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm cơ quan kiểm tra trong thời gian ít 
nhất 5 ngày trước khi hàng về đến cảng (cửa khẩu). 

Chủ hàng thường xuyên tập kết hàng ở một địa điểm xa trụ sở của cơ quan kiểm tra thì có thể đề nghị Cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm tạm thời chỉ định cơ quan kỹ thuật cùng đóng trên địa bàn với điểm tập kết hàng thực 
hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm thực tế lô hàng để kết luận và cấp thông báo kết quả kiểm tra trước khi đề nghị 
Bộ Y tế chỉ định chính thức bằng văn bản. 

Giấy xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu được cấp: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu 
đăng ký kiểm tra cộng với thời gian cần thử nghiệm theo quy định của phương pháp thử đang tiến hành, đối với 
các thực phẩm thuộc diện phải kiểm tra theo phương thức kiểm tra chặt, không quá 02 ngày làm việc đối với 
thực phẩm thuộc phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm nhẹ… 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

18. Xử lý nợ thuế: Trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với QĐ của cơ quan Hải quan về số tiền thuế, tiền 
phạt, hình thức xử phạt thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, chấp hành hình thức xử phạt, đồng thời có 
quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. (CV số 
1541/TCHQ-KTTT ngày 16/03/2007). 

19. Xác định trị giá hải quan: Ngày 16/03/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác 
định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Theo đó, để tính toán chính xác trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu (HHNK) có 06 phương pháp chính: xác 
định theo trị giá giao dịch của HHNK, xác định theo trị giá giao dịch của HHNK giống hệt, xác định theo trị giá 
giao dịch của HHNK tương tự, xác định theo trị giá khấu trừ, theo trị giá tính toán và phương pháp suy luận xác 
định tính thuế. 

Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế đã thanh 
toán hay sẽ phải thanh toán được xác định bằng tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh 
toán, trực tiếp hay gián tiếp cho người bán để mua HHNK như: giá mua ghi trên hóa đơn thương mại, tiền trả 
trước, đặt cọc, vận chuyển... Mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và bán được coi là không ảnh hưởng đến trị 
giá giao dịch khi kết quả kiểm tra giao dịch mua bán HHNK cho thấy giao dịch này được tiến hành như với 
những người mua không có quan hệ đặc biệt hoặc trị giá giao dịch xấp xỉ với một trong những trị giá của lô 
hàng được xuất khẩu đến Việt Nam cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu lô hàng 
đang được xác định trị giá thuế. 

Đối với phương pháp xác định trị giá thuế theo trị giá giao dịch của HHNK giống hệt (hoặc tương tự) thì lô hàng 
nhập khẩu giống hệt (hoặc tương tự) được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày 
trước hoậc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang được xác định tính giá trị thuế. Lô hàng nhập khẩu giống hệt 
(hoặc tương tự) phải có cùng khoảng cách và phương thức vận chuyển hoặc đã được điều chỉnh về cùng khoảng 
cách, phương thức vận chuyển giống như lô hàng đang được xác định trị giá tính thuế… 
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Nếu HHNK vào Việt Nam mà không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp trên thì trị giá tính 
thuế là trị giá khấu trừ. Trị giá khấu trừ được xác định căn cứ vào giá bán của HHNK, HHNK giống hệt, HHNK 
tương tự trên thị trường Việt Nam trừ đi các chi phí hợp lý phát sinh sau khi nhập khẩu. Nếu HHNK vào Việt Nam 
không thể tính theo trị giá khấu trừ thì được áp dụng phương pháp xác định trị giá thuế theo giá trị tính toán. 
Việc xác định trị giá tính toán phải dựa trên các số liệu của nhà sản xuất cung cấp phù hợp với nguyên tắc kế 
toán của nước sản xuất hàng hóa…(NĐ số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007). 

20. Thuế nhập khẩu xăng, dầu: Ngày 06/3/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành QĐ số 09/2007/QĐ-BTC về 
việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi. 

Theo QĐ này, các sản phẩm dầu nhẹ và các chế phẩm, xăng động cơ có pha chì, xăng động cơ không pha chì kể 
cả loại cao cấp và dân dụng, các loại xăng động cơ, dung môi trắng, dầu nhẹ và các dung môi chế phẩm khác 
để pha chế xăng áp dụng mức thuế suất là 10% giảm 5% so với mức thuế trước đây. 

Xăng máy bay cũng áp dụng mức thuế suất mới là 10% (quy định trước đây là 15%). Dầu hoả và dầu hoả thắp 
vẫn giữ nguyên mức 0%. 

Mức thuế mới sẽ áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ 
ngày 07/3/2007. 

21. Mã số mặt hàng tấm LCD: Trường hợp đối tượng nộp thuế hoặc cơ quan hải quan nhầm lẫn trong kê khai, tính 
thuế, nộp thuế mà số thuế phải nộp thấp hơn số thuế đã nộp thì phải truy nộp số tiền thuế còn thiếu trong thời 
hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sợ nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận có sự nhầm lẫn 
giữa các đối tượng nộp thuế và cơ quan hải quan. 

Đối với trường hợp công ty áp dụng nhầm mã số thuế đối với tấm LCD dẫn đến số thuế phải nộp thấp hơn số 
thuế đã nộp và vẫn nằm trong thời hạn một/kể từ ngày phát hiện nhầm lẫn thì cơ quan hải quan sẽ phải truy 
thu thuế theo quy định hiện hành. (CV số 2982 BTC/CST ngày 2/3/2007).      

22. Thủ tục hải quan đối với hàng đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại: Đối với các lô hàng đã xuất khẩu nhưng vì lý 
do nào đó phải nhập khẩu trở lại trở lại Việt Nam và cửa khẩu nhập hàng khác với Chi cục hải quan đã làm thủ 
tục xuất khẩu lô hàng đó thì áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về Chi cục hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu lô 
hàng đó để tiếp tục làm thủ tục hải quan. Sau khi hoàn tất thủ tục, đơn vị sẽ được xét hoàn thuế (CV số 
1279/TCHQ-GSQL ngày 01/03/2007) 

23. Giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ: Theo TT liên tịch số 03/2007/TTLT-BTM-BCN ban 
hành ngày 28/02/2007, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn: những thương nhân với điều kiện sau: 
có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã 
đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu.được cấp E/L, thương nhân có năng lực sản xuất hàng dệt may chưa 
có mã số nhà sản xuất (MID) đăng ký với các Phòng QL XNK KV để được cấp mã số MID, thương nhân thương 
mại không có năng lực sản xuất hàng dệt may phải có hợp đồng ký kết với cơ sở sản xuất và kê khai tên nhà 
sản xuất/mã số MID của hàng do mình xuất khẩu khi đăng ký xuất khẩu. 

Liên Bộ sẽ tăng cường cử các đoàn kiểm tra thực tế nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu của một số thương nhân. 
Đặc biệt, thương nhân có lô hàng giá thấp phải báo cáo chi tiết sản xuất và cấu thành giá trị sản phẩm. 

Thương nhân vi phạm luật pháp, các quy định hiện hành về thực hiện xuất khẩu dệt may sang Hoa Kỳ (về xuất 
xứ hàng hoá, hồ sơ, năng lực sản xuất, chủng loại hàng thực xuất...) sẽ bị xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm như 
thu hồi E/L, C/O, đến đình chỉ không cấp phép chủng loại quản lý, không cho phép xuất khẩu tất cả các chủng 
loại hàng dệt may vào Hoa kỳ, không cho phép xuất khẩu tất cả các chủng loại hàng dệt may đi các nước, phạt 
tiền theo quy định của nhà nước hoặc theo quy định khác của pháp luật. 

24. Xuất nhập khẩu thuỷ sản: Việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản 
QĐ: kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản của Việt Nam 
xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiện theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hoặc 
theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước 
nhập khẩu…(QĐ số 01/2007/QĐ-BTS ngày 13/02/2007) 

25. Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu: Tổng cục Hải quan hướng dẫn: đối với mặt hàng nhập khẩu 
được chuyển cửa khẩu, doanh nghiệp được công nhận địa điểm kiểm tra tại nhà máy, cơ sở sản xuất, chân công 
trình nhưng trên địa bàn không có Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thì giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố lựa chọn một Chi cục Hải quan thuận tiện nhất chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho 
hàng hoá xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu, yêu 
cầu doanh nghiệp ghi rõ trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu lô hàng được kiểm tra tại địa điểm nào. (CV số 
852/TCHQ-GSQL ra ngày 06/02/2007). 

26. Ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá: Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp 
tục tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp đang thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư thuế theo tỷ lệ nội địa hoá, 
Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 

Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để lắp ráp các mặt hàng cơ  khí - điện - điện tử của các doanh nghiệp đã đăng ký 
và đã thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư thuế theo tỷ lệ nội địa hoá trong năm 2006, được tiếp tục áp dụng 
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mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chính sách nội địa hoá các mặt hàng cơ khí - điện - điện tử, nếu đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện:  

(i) Hàng hoá nhập khẩu phải thuộc hợp đồng ngoại thương ký trước ngày 01/01/2006 và hàng hoá nhập khẩu 
phải thuộc tờ khai hải quan với cơ quan hải quan trước ngày QĐ số 02/2007/QĐ-BTC ngày 05/01/2007 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính có hiệu lực thi hành. 

(ii) Kể từ ngày 01/01/2007 (thời hạn 1/kể từ ngày bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá), doanh 
nghiệp phải thực hiện quyết toán theo quy định của pháp luật. Đối với số linh kiện còn tồn kho không đưa 
vào sản xuất, lắp ráp sản phẩm theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sẽ xử lý như sau: Chậm 
nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 01/01/2007, doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế với cơ quan hải 
quan theo mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế ưu đãi nhập khẩu có hiệu lực thi hành tại 
thời điểm kê khai nộp thuế; Trường hợp doanh nghiệp không nộp thuế nhập khẩu theo đúng thời hạn sẽ 
phải nộp tiền phạt chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định đến ngày thực nộp thuế. (CV 
số 1221/BTC-TCHQ  ngày 23/01/2007). 

27. Thuế nhập khẩu ôtô cũ: Ngày 15/01/2007, Bộ tài chính đã ban hành QĐ số 05/2007/QĐ-BTC điều chỉnh mức 
thuế nhập khẩu tuyệt đối dành cho ôtô đã qua sử dụng. 

Theo đó, đối với xe 5 chỗ có dung tích xi-lanh động cơ từ 1.0 đến 1.5 giảm từ 7.000 xuống 6.300 USD/chiếc, 
tương đương 10%; Xe có dung tính từ 1,5 - 2.0 giảm từ 10.000USD xuống 8.500 USD/chiếc, tương đương 15%. 
Tuy nhiên, xe có dung tích từ 4.0-5.0 tăng 5% so với mức hiện hành. 

Bên cạnh đó, đối với xe đã qua sử dụng loại 6 đến 9 chỗ ngồi, loại có dung tích dưới 2.0 giảm từ 9.000 USD 
xuống 7.650 USD/chiếc, tương đương 15%; loại từ 2.0 đến 3.0 giảm từ 14.000USD xuống 11.200 USD/chiếc, 
tương đương 20%. Đối với loại xe 10 đến 15 chỗ ngồi dung tích dưới 2.0 giảm 8.000 xuống 6.800USD tương 
đương 15% và loại dung tích từ 2.0 - 3.0 giảm từ 12.000 xuống 9600USD tương đương 20%. QĐ số 
05/2007/QĐ-BTC ngày 15/01/2007) 

28. Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà: Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải 
đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, tuân thủ các quy định đối với sản phẩm lưu 
thông trên thị trường Việt Nam, phải dán tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định... 

Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam, trước khi làm thủ tục nhập 
khẩu, nhà nhập khẩu phải gửi mẫu thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, 
kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam. Giấy 
chứng nhận phân tích mẫu này sẽ có hiệu lực cho tất cả các lô hàng nhập khẩu cùng một nhãn mác sản phẩm 
từ cùng một nguồn cung cấp...(TT liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007). 

29. Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành QĐ số 
78/2006/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện NĐ thư 
gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. (QĐ số 78/2006/QĐ-BTC ngày 
29/12/2006). 

30. Tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu: Ngày 09/01/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành QĐ số 04/2007/QĐ-
BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi. 

Theo QĐ này, những mặt hàng xăng và các sản phẩm khác như Naptha, reformate, các chế phẩm khác để pha 
xăng và các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc thu được từ các khoáng bitum (trừ dầu thô) và các chế phẩm 
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ đều 
được áp dụng mức thuế chung 15%, thay cho mức cũ 10% (riêng xăng máy bay vẫn áp dụng theo mức hiện 
hành là 15%), ngoài ra mazut cũng được điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 10%... 
QĐ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng 
hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 10/01/2007. (QĐ số 04/2007/QĐ-BTC ngày 
09/01/2007). 

31. Thuế suất ngoài hạn ngạch: Trứng gà, vịt nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín; đường mía, đường củ 
cải thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; cọng thuốc lá áp dụng 
mức thuế suất ngoài hạn ngạch là 80%... 

Muối ăn, Muối có chứa ít nhất 94,7% natri clorua tính trên trọng lượng khô được đóng gói với trọng lượng tịnh 
từ 50kg trở lên: 60%... 

Lá thuốc lá chưa chế biến, phế liệu lá thuốc lá: 100%. 

QĐ này có hiệu lực và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 
15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. (QĐ số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006). 

32. Thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu từ Campuchia: Ngày 03/01/2007, Bộ tài chính có QĐ số 01/2007/QĐ-
BTC về việc thuế nhập khẩu đối với  thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia. 

Theo đó, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm) cho mặt hàng thóc (mã số 
1006.10.90.00) có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam. 
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Điều kiện để áp dụng thuế suất 0% là: (i) Có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ Vương quốc Campuchia theo 
hướng dẫn của Bộ Thương mại; (ii) Đảm bảo các quy định về định lượng và cửa khẩu thông quan theo quy địnn 
của pháp luật; 

Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định. Trường hợp không đảm bảo điều kiện để được hưởng mức thuế suất 
ưu đãi đặc biệt thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thông thường. 

Đối với thóc chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam sẽ 
áp dụng mức thuế theo quy định của pháp luật. (QĐ số 01/2007/QĐ-BTC ngày 03/01/2007). 

33. Vận tải đơn thứ cấp đối với hàng hoá quá cảnh qua đường hàng không: Đối với hàng hoá quá cảnh qua đường 
hàng không thì tất cả các pháp nhân Việt Nam có ngành nghề kinh doanh giao nhận hàng hoá và được Cục 
Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận hàng không  thứ cấp (HAWB) khi kinh doanh dịch 
vụ giao nhận hàng hoá bằng đường hàng không được phép xuất HAWB, mà không phân biệt hàng hoá đó được 
xuất khẩu, nhập khẩu hay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. (CV số 57/TCHQ-GSQL ngày 04/01/2007). 

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH 

1. Quy chế thi, cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước: Ngày 21/05/2007, Kiểm toán nhà nước đã ban hành QĐ số 
01/2007/QĐ-KTNN Ban hành Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước. Đối tượng áp dụng là cán bộ, 
công chức của KTNN 

Theo đó, điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước là phải có đủ tiêu chuẩn chung của Kiểm toán 
viên nhà nước theo quy định tại Điều 29 Luật Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên dự bị và các công chức, viên 
chức khác của Kiểm toán Nhà nước, phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và đảm bảo được yêu cầu về đạo 
đức nghề nghiệp trong thời gian công tác tại Kiểm toán Nhà nước và được đơn vị cử tham dự kỳ thi; Những 
người đang bị kỷ luật không được dự thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước. 

Kiểm toán nhà nước tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước mỗi năm một lần. Nội dung thi bao 
gồm 07 môn thi: Luật kinh tế; Quản lý tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Phân tích tài chính; Tin học (trình độ B); 
Ngoại ngữ: tiếng Anh (trình độ B). 

Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100. Người dự thi phải đạt yêu cầu 
cả 7 bài thi và đạt tổng số điểm từ 420 điểm trở lên là đạt yêu cầu kỳ thi. Các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 
kết quả trong thời hạn 03 năm tính từ lần thi thứ nhất. Trong thời gian bảo lưu, người dự thi được thi tiếp các 
môn chưa thi hoặc những môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi nâng điểm những môn thi đã đạt yêu cầu. Mỗi môn 
thi được dự thi tối đa 3 lần.  

Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quy chế 
này đều bị bãi bỏ. 

2. Khấu hao tài sản: Quyền sử dụng đất là TSCĐ vô hình đặc biệt, đơn vị ghi nhận là TSCĐ theo nguyên giá nhưng 
không được trích khấu hao (CV số 2159/TCT-PCCS ngày 04/06/2007) 

3. Hạch toán chi phí lãi vay: Khoản chi phí lãi vay phải trả phát sinh năm 2005, công ty không tính vào chi phí của 
năm 2005 thì được tính vào chi phí năm 2006, hạch toán  vào khoản chi phí khác. Chi phí lãi vay phải trả được 
tính vào chi phí  hợp lý để tính thuế TNDN năm 2006 theo quy định (CV số 2123/TCT-PCCS ngày 31/05/2007) 

4. Quy chế kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán – Ngày 15/05/2007 Bộ tài chính có QĐ số 32/2007/QĐ-
BTC về việc ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán”. 

Quy chế này quy định và hướng dẫn việc tổ chức kiểm soát chất lượng của Bộ tài chính và Hội nghề nghiệp đối 
với hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán của người hành nghề kế toán, kiểm toán và các doanh 
nghiệp kế toán, kiểm toán. 

Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng đối với dịch vụ kiểm toán, 
các dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác, đồng thời phải xây dựng và thực hiện chính sách và thủ tục 
kiểm soát chất lượng cho từng cuộc kiểm toán theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành. 

Đồng thời, người hành nghề kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và doanh nghiệp kiểm toán phải thiết kế và 
thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của Quy chế này. 

Quy chế này được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp kế toán, doanh nghiệp kiểm toán, doanh nghiệp có cung 
cấp dịch vụ kế toán và cá nhân người hành nghề kế toán trong cả nước. 

5. Xử lý chênh lệch tỷ giá: Theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái có hướng 
dẫn về nguyên tác xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái: Khi kết thúc quá trình đầu tư xây dựng, toàn bộ chênh lệch 
tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (lỗ hoặc lãi tỷ giá hối đoái) không tính vào trị 
giá tài sản cố định mà kết chuyển toàn bộ một lần (nếu nhỏ) vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài 
chính của năm tài chính có tài sản cố định và các tài sản đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào hoạt động hoặc 
phân bổ tối đa là 5 năm (nếu lớn) kể từ khi công trình đưa vào hoạt động. 

Trường hợp do trong các kỳ kế toán hàng năm, một công ty chưa xác định và phân bổ chênh lệch tỷ giá vào kết 
quả kinh doanh. Khi kết thúc dự án, thực tế công ty có phát sinh một khoản chênh lệch tỷ giá giữa giá trị khấu 
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hao tài sản cố định so với nguyên giá tài sản cố định khi công ty đóng góp với công ty khác thì phần chênh lệch 
ty giá này công ty được tính toán kết chuyển vào chi phí tài chính năm kết thúc dự án. (CV số 1736/TCT-PCCS 
ngày 08/05/2007). 

6. Chi phí trước khi thành lập công ty liên doanh: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi 
phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi 
thế thương mại không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời 
gian tối đa không quá 3 năm kế từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. 

Một công ty A là liên doanh giữa các công ty: B, C; D; các bên tham gia liên doanh có các khoản chi phí để 
thành lập Công ty A, nếu các khoản chi này có đầy đủ chứng từ theo quy định, chưa hạch toán vào chi phí của 
các bên tham gia liên doanh, sử dụng đúng vào mục đích thành lập doanh nghiệp và được thoả thuận thành vốn 
góp của từng bên theo Biên bản thống nhất góp vốn liên doanh thì các chi phí này không hạch toán là tài sản cố 
định vô hình mà đươc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của Công ty A trong thời hạn tối đa không quá 3 năm 
kể từ khi công ty này bắt đầy hoạt động. (CV số 1733/TCT-PCCS ngày 08/05/2007). 

7. Hoá đơn chứng từ: Luật kế toán quy định chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên và số 
liệu của chứng từ kế toán; Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận 
chứng từ kế toán; Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ; 
Chữ ký, họ tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.  

Phiếu chi thanh toán tiền công tác phí cho nhân viên có đầy đủ nội dung theo quy định trên phù hợp với chế độ 
công tác phí do công ty quy định thì được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 
1636/TCT-PCCS ngày 02/05/2007). 

8. Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ban hành 
chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, vì vậy các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa lập báo cáo tài chính cho năm tài chính 2006 không bắt buộc phải thực hiện theo mẫu 
báo cáo của Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Trường hợp doanh nghiệp đã lập báo cáo theo mẫu của QĐ này thì 
vẫn được chấp nhận (CV số 5278/BTC-CĐKT ngày 18/04/2007). 

9. Trích khấu hao tài sản cố định: Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp 
được ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao. 

Nếu một công ty mua một ngôi nhà mà trong hợp đồng không tách riêng quyền sử dụng đất và giá trị căn nhà. 
Sau đó, nếu công ty thuê phá nhà cũ và xây dựng mới toàn bộ căn nhà thì công ty chỉ được trích khấu hao giá 
trị nhà trên toàn bộ chi phí bỏ ra xây dựng mới (nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ). (CV số 1298/TCT-
PCCS ngày 04/04/2007).  

10. Xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên: Ngày 02/04/2007, Bộ Tài 
chính đã ban hành TT số 25/2007/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao  gồm việc Kiểm kê, xác định số lượng, xử lý tài sản hiện có tại 
doanh nghiệp, Kiểm kê, đối chiếu và các khoản công nợ phải thu, phải trả, các nguồn vốn, quỹ, số dư các tài 
khoản tại ngân hàng,…đánh giá, phân loại nợ theo quy định. TT này thay thế TT số 26/2002/TT-BTC ngày 
22/3/2002 và TT số 48/2006/TT-BTC ngày 6/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi 
DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên 

11. Quy chế tài chính đối với công ty TNHH một thành viên: Ngày 27/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 
24/2007/TT-BTC Hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu 
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. TT quy định về mức vốn điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ, 
quản lý, sử dụng, huy động vốn, các quy định quản lý về tài sản, công nợ, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt 
động kinh doanh, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, kế toán, kiểm toán…đối với Công ty TNHH một thành viên. 
TT này thay thế TT số 58/2002/TT-BTC ngày 28/06/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
và TT số 49/2006/TT-BTC ngày 06/06/2006 sửa đổi, bổ sung TT số 58/2002/TT-BTC ngày 28/06/2002 của Bộ 
Tài chính, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 

12. Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm: Ngày 27 tháng 03/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ 
số 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm được quy định như sau: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 
tỷ đồng, nhân thọ: 600 tỷ đồng, môi giới bảo hiểm: 04 tỷ đồng. 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải luôn duy trì mức vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn 
pháp định và phải được bổ sung tương xứng với nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp… 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp phải sử dụng một 
phần vốn điều lệ đã góp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ được 
hưởng lãi theo thoả thuận với ngân hàng nơi ký quỹ. Mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp bằng 2% vốn pháp 
định. 
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Khoản tiền dùng để bồi thường bảo hiểm thường xuyên trong kỳ đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi 
nhân thọ không thấp hơn 25% tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và được gửi tại các tổ chức tín dụng hoạt 
động tại Việt Nam, đối với nhân thọ là 5%. 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

13. Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm: Ngày 2 tháng 03/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 45/2007/NĐ-
CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

Các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt 
Nam phải được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoặc liên doanh giữa Việt Nam và nước 
ngoài muốn được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cần phải được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho 
phép và phải đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp này cần có tổng tài sản tối 
thiểu tương đương 2 tỷ USD (hoặc đã hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm gần nhất) và không vi phạm các 
quy định pháp luật trong vòng 3 năm liền kề gần nhất… 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

14. Hạch toán chi phí lãi vay: Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó. Trường hợp phát hiện sổ 
kế toán có sai sót sau khi báo cào tài chính/đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên 
sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối cùng của sổ kế toán/có sai sót. 

Trong năm 2005 doanh nghiệp phát hiện sai sót không hạch toán khoản chi phí lãi vay năm 2004 sau khi quyết 
toán thuế năm 2004 đã nộp cho cơ quan thuế thì chi phí lãi vay năm 2004 bỏ sót được tính vào chi phí lãi hợp lệ 
để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2005. 

Chứng từ chi trả lãi vay phải đảm bảo nội dung theo quy định của Luật Kế toán. Trường hợp năm 2004 đã chi 
trả bằng tiền mặt thì số tiền thực tế chi trả, số hiệu, ngày tháng của chứng từ chi tiền phải được phản ảnh trên 
sổ quỹ tiền mặt của năm 2004 theo nội dung và trình tự thời gian quy định. Chứng từ đảm bảo quy định nêu 
trên được tính vào chi phí hợp lý năm 2005 để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp năm 2004 trả lãi 
vay bằng tiền mặt nhưng trên sổ quỹ tiền mặt năm 2004 không phản ảnh khoản chi trả lãi tiền vay, như vậy, 
doanh nghiệp đã để ngoài sổ khoản trả lãi tiền vay, các chứng từ chi tiền không phản ảnh trên sổ quỹ tiền mặt 
được coi là chứng từ không hợp pháp, không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 
(CV số 1024/TCT-PCCS ngày 14/03/2007). 

15. Trích khấu hao tài sản cố định: Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao 
được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thăng để 
nhanh chóng đổi mới công nghệ …Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh 
có lãi. 

Đồng thời, mức trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý theo QĐ của Bộ trưởng Bộ tài chính 
về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao 
nhanh nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao theo phương pháp đưởng thẳng để nhanh chóng đổi mới 
công nghệ …Khi thực hiện khấu hao nhanh cơ sở kinh doanh phải đảm bảo có lãi. (CV số 3301/BTC-TCT ngày 
09/03/2007). 

16. Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi: Nợ phải thu không có khả năng thu hồi (đối với khách thể) được 
xử lý bao gồm các khoản nợ sau: 

- Khách nợ đã giải thể, phá sản: QĐ của Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản hoặc QĐ 
của người có thẩm quyền về giải thể đối với doanh nghiệp nợ, trường hợp tự giải thể thì phải có thông báo 
của đơn vị hoặc xác nhận của cơ quan QĐ thành lập đơn vị, tổ chức. 

- Khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả: xác nhận của cơ quan QĐ thành lập doanh 
nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động không có khả 
năng thanh toán. 

Trường hợp khách nợ của công ty mới có phán quyết của Ủy ban trọng tài thuộc Trọng tài quốc tế Việt Nam về 
việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán thì chưa đủ điều kiện để xử lý tài chính vào chi phí hợp lý khi xác định 
thuế TNDN. (CV số 923/TCT-PCCS ngày 06/3/2007) 

17. Thủ tục giải quyết đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp: Ngày 27/02/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và Bộ Công an đã ban hành TT liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp 
giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp 
thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu được tự lựa 
chọn áp dụng thủ tục hành chính theo quy định tại TT này hoặc áp dụng các thủ tục hành chính hiện hành về 
đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu. 
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Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới: trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho 
doanh nghiệp. Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi nội 
dung đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện: thời hạn tối đa là 12 ngày làm việc. 

18. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Bộ Tài chính vừa ban hành TT số 11/2006/TT-BTC ngày 08/2/2007 về 
hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2005, 2006 của Công ty nhà nước có điều kiện đặc thù. 
Theo quy định tại TT này, quỹ khen thưởng, phúc lợi các Công ty nhà nước có điều kiện đặc thù được trích lập 
như sau:  

a. Được trích hai quỹ tối đa là 3 tháng lương thực hiện nếu cả 2 chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước 
và số phải nộp ngân sách phát sinh trong năm cao hơn hoặc bằng năm trước. 

b. Được trích hai quỹ tối đa là 2 tháng lương thực hiện nếu một trong hai chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
nhà nước hoặc số phải nộp ngân sách phát sinh trong năm thấp hơn năm trước. 

c. Được trích hai quỹ bằng 1 tháng lương thực hiện nếu cả hai chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước và 
số nộp ngân sách phát sinh trong năm thấp hơn năm trước. 

Nguồn để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi từ:  

d. Phần lợi nhuận phát sinh để trích quỹ đầu tư phát triển; 

e. Phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước.  

19. Kế toán tài sản góp vốn: Tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành 
viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanh 
nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN. 

Trường hợp Công ty A được nhà nước cho thuê đất trong thời hạn 50 năm để đầu tư kinh doanh khách sạn và 
nộp tiền thuê đất hàng năm, số tiền thuê đất này Công ty A đã hạch toán vào chi phí sau đó Công ty A góp vốn 
vào Công ty Cổ phần B bằng quyền thuê đất thì giá trị góp vốn bằng quyền thuê đất này không phải chịu thuế 
GTGT, thuế TNDN. Giá trị góp vốn bằng quyền thuê đất này Công ty B không được hạch toán vào tài sản cố 
định, giá trị góp vốn chỉ làm căn cứ để chia lợi nhuận. (CV số 662 TCT/PCCS ngày 7/2/2007).  

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

1. Giải quyết chế độ đối với người lao động: Theo quy định, người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc 
thuộc một trong các trường hợp sau: 

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; 

Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà 
trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm ở nơi có 
phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ  55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 
15 năm làm công tác khai thác trong hầm lò;  

Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; 

Đồng thời, người lao động đã đóng bảo hiểm đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên 
được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên; Có đủ 15 
năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời. (CV số 
2099/LĐTBXH-BHXH ngày 14/06/2007). 

2. Mua cổ phần ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hoá công ty Nhà nước: Thời gian được tính để mua cổ phần 
ưu đãi theo giá ưu đãi là tổng thời gian (không kể tháng lẻ) đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp nhà nước; cơ 
quan, đơn vị trực thuộc khu vực nhà nước; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đến thời điểm cổ phần hoá, kể cả 
thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc, thôi việc, hướng chế độ xuất ngũ hoặc phục viên. 

Như vậy, thời gian người lao động làm việc trong các công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm giữ từ 51% vốn 
điều lệ trở lên (doanh nghiệp Nhà nước) thì được tính là thời gian để mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo quy định 
của pháp luật. 

Trường hợp người lao động có thời gian ở đơn vị không thuộc khu vực nhà nước, thời gian là thanh niên xung 
phong, thời gian đã hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian tạm hoãn hợp đồng theo thoả thuận thì thời gian 
đó không được tính để hưởng chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hoá công ty nhà nước. (CV số 
1939/LĐTBXH-LĐVL ngày 06/06/2007) 

3. Quản lý lao động và tiền lương: Ngày 28/05/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 86/2007/NĐ-CP quy định quản 
lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn 
điều lệ. 
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Theo đó, công ty được áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu chung để làm cơ sở tính 
đơn giá tiền lương, nhưng phải bảo đảm đủ các điều kiện: Nộp ngân sách nhà nước theo quy định; Mức tăng 
tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân; Lợi nhuận kế hoạch không thấp 
hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, trừ trường hợp đặc biệt… 

Tiền lương và phụ cấp của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc và 
Kiểm soát viên được trả căn cứ vào việc thực hiện lợi nhuận và năng suất lao động của công ty theo nguyên tắc: 
lợi nhuận và năng suất lao động tăng thì tiền lương, phụ cấp tăng, lợi nhuận và năng suất lao động giảm thì tiền 
lương, phụ cấp giảm, nhưng thấp nhất bằng mức lương tính trên cơ sở hệ số lương theo hạng công ty được xếp, 
phụ cấp lương (nếu có) và mức lương tối thiểu chung… 

Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc không bảo đảm tiền lương và 
các chế độ khác cho người lao động, để lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn 2 năm liên 
tiếp hoặc lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được… thì không được nâng bậc lương hoặc phải hạ bậc 
lương, không được hưởng lương theo hệ số điều chỉnh, không được thưởng… 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

4. Nâng bậc lương đối với CNV trong công ty cổ phần: Việc nâng bậc lương đối với công nhân viên trong công ty 
được thực hiện như sau: (i) Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp 
đồng lao động đã ký kết; (ii) Không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ Luật Lao 
động và nội quy lao động của doanh nghiệp. 

Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại công ty ít nhất 2 năm (đủ 24 
tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34; có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) 
đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 2,34 trở lên. 

Đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thì việc nâng bậc lương căn cứ vào yêu cầu công việc đòi 
hỏi, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật và thông qua tổ chức thi nâng bậc, nếu kết quả thi nâng bậc ứng với cấp bậc kỹ 
thuật nào thì xếp lương ứng với bậc lương đó. Trường hợp công ty chưa tổ chức thi nâng bậc cho công nhân 
viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thì chưa thực hiện nâng bậc lương. (CV số 1489/LĐTBXH-TL ngày 
04/05/2007). 

5. Tiền lương làm thêm giờ: Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ 
quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, tiền lương giờ thực trả làm căn cứ trả lương làm thêm giờ 
là tiền lương làm giờ thực trả  của tháng mà người lao động làm thên giờ, không bao gồm tiền lương làm thêm 
giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất 
lương. (CV số 1409/LĐTBXH-TL ngày 25/04/2007). 

6. Trả lương theo giờ: - Theo quy định hiện hành của Chính phủ về việc quy định các hình thức trả lương, trong đó 
có tiền lương theo tháng và tiền lương theo giờ. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn cách trả lương cho người 
lao động phù hợp với tính chất của nghề, công việc và tổ chức lao động của doanh nghiệp mình. Đồng thời 
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam quy định mức lương tối 
thiểu theo tháng.  

Trường hợp một doanh nghiệp chọn cách trả lương theo giờ thì phải đảm bảo  mức lương thep giờ quy đổi ra 
tiền lương theo tháng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. (CV số 1408/LĐTBXH-TL ngày 
25/04/2007). 

7. Hướng dẫn một số quy định về luật sư: - Ngày 25/04/2007 Bộ Tư pháp đã ban hành TT số 02/2007/TT-BTP 
hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, NĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Luật sư. 

Cơ sở đào tạo nghề luật sư phải bảo đảm quy mô đào tạo tối thiểu 200 học viên/khoá, có số lượng giáo viên tối 
thiểu là 01 giáo viên/20 học viên. Giáo viên đào tạo nghề luật sư là luật sư có ít nhất 5 năm hành nghề luật sư, 
thẩm phán, kiểm sát viên, chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành, có uy tín nghề nghiệp, khả 
năng sư phạm, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc 
văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường hoặc hợp 
đồng thuê nhà, đất (tối thiểu là 5 năm)… 

Luật sư tập sự không được nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Trong trường hợp luật sư tập sự 
theo quy định của Pháp lệnh luật sư năm 2001 đang thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng thì phải giao lại 
vụ, việc đó cho luật sư hướng dẫn, trong trường hợp khách hàng không đồng ý thì tổ chức hành nghề luật sư 
nơi luật sư hướng dẫn hành nghề và khách hàng thoả thuận giải quyết… 

8. Nghỉ làm việc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Ngày 02/04/2007, Quốc hội đã thông qua Luật số 84/2007/QH11 sửa 
đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động. 

Theo đó, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 
tháng 3 âm lịch). Nếu những ngày này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày 
tiếp theo. 

Luật có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2007. 
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9. Thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện - Theo TT số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 30/3/2007, Bộ Y tế và 
Bộ Tài chính hướng dẫn: khung mức đóng BHYT tự nguyện được quy định theo khu vực và theo nhóm đối tượng 
như sau: Thành viên hộ gia đình khu vực thành thị là 160.000 - 320.000 đồng/người/năm, nông thôn: 120.000 - 
240.000 đồng, Học sinh, sinh viên thành thị: 60.000 - 120.000 đồng, nông thôn 50.000 - 100.000. 

Giảm mức đóng BHYT tự nguyện đối với hộ gia đình có đông thành viên tham gia: Hộ gia đình có từ 03 thành 
viên trở lên tham gia BHYT tự nguyện thì thành viên thứ ba được giảm 10% mức đóng theo quy định, từ thành 
viên thứ tư trở đi, mỗi thành viên được giảm 20%... 

Người bệnh có thẻ BHYT có thời gian tham gia liên tục đủ 36 tháng, từ tháng thứ 37 trở đi, khi sử dụng các 
thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành 
tại Việt Nam thì được cơ quan BHXH thanh toán 50% chi phí của các thuốc này… 

Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn, được cơ quan BHXH thanh toán 80% chi phí nhưng 
không quá 20 triệu đồng cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với 
cơ sở KCB… 

10. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Theo quy định hiện hành về tiền lương đối với lao động làm việc trong các doanh 
nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì doanh 
nghiệp được quyền tự quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy 
định đối với doanh nghiệp Nhà nước để trả cho người lao động. Vì vậy, tuỳ theo điều kiện, môi trường lao động, 
doanh nghiệp có thể tự xây dựng mức phụ cấp độc hại theo quy định của pháp luật đối với các công ty Nhà 
nước (trong quá trình xây dựng hoặc vận dụng phải có ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp) 
để áp dụng phù hợp với doanh nghiệp mình. (CV số 824/LĐTBXH-TL ngày 14/03/2007). 

11. Xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần: Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp có quyền 
tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, 
bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành và phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về 
lao động tại địa phương. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà 
nước thì việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ 
cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn xếp hạng công ty. 

Theo đó, trường hợp kế toán trưởng mới được bổ nhiệm của một công ty cổ phần xếp hạng II, áp dụng thang 
lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước thì xếp vào chức danh kế toán trưởng của công ty hạng II, Bảng 
lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.  

Đồng thời, theo quy định hiện hành, việc trả lương cho người lao động thuộc quyền QĐ của doanh nghiệp dựa 
trên cơ sở quy chế trả lương do doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng quy chế trả 
lương theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có 
tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng 
quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn công ty đồng thời phải phổ biến đến người 
lao động. 

Theo đó, việc xác định mức lương trả cho chức danh kế toán trưởng bằng, cao hơn hoặc thấp hơn Phó Giám đốc 
phải căn cứ vào việc đánh giá mức độ phức tạp, tính trách nhiệm của từng chức danh đòi hỏi và do công ty  quy 
định trong quy chế trả lương của công ty. (CV số 820/LĐTBXH-TL ngày 14/03/2007). 

12. Nâng bậc lương trước thời hạn: Theo CV số 717/BTP-THA ra ngày 28/02/2007, Bộ Tư pháp hướng dẫn: căn cứ 
vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có thể bổ sung tiêu chí 
nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức của các cơ quan thi hành án dân sự miền xuôi tình 
nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn để phù hợp với đặc thù của các cơ quan thi hành án, trong 
trường hợp có cùng cấp độ thành tích như nhau mà tỷ lệ vượt quá 5% biên chế trả lương, thì ưu tiên số 2 có thể 
dành cho đối tượng là người dân tộc đang công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc những người 
ở miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, sau đó mới tính đến các thứ tự ưu tiên khác. 

Trường hợp cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có đơn vị nào đủ 20 biên chế trả lương trở lên thì 
xét chung trên tổng biên chế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó, trường hợp có một hoặc một số đơn 
vị có từ 20 biên chế trả lương trở lên thì đối với những đơn vị còn lại trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (kể cả Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện) không xét nâng bậc lương trước thời hạn cho từng 
đơn vị mà tổ chức xét chung trên tổng số biên chế còn lại của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương đó. 

13. Chế độ đối với người lao động trong công ty giải thể: Khi doanh nghiệp giải thể, người sử dụng lao động có 
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định. Nếu chấm dứt hợp đồng 
đúng pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định: 
mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương. 
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Tuy nhiên trường hợp người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc cho người lao động với mức cao hơn mức 
quy định của pháp luật lao động bằng các nguồn thu nhập hợp pháp thì được Nhà nước khuyến khích. (CV số 
593/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/02/2007). 

14. Xếp hạng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Theo quy định, công ty đủ điểm 
ở hạng nào thì xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty theo hạng đó, không được vận dụng 
xếp lương đối với viên chức quản lý công ty theo hạng cao hơn. 

Đối với công ty nhà nước được chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì việc xếp 
hạng đối với công ty mẹ (là công ty nhà nước) cũng thực hiện theo quy định nêu trên. Nếu công ty mẹ đủ điểm 
ở hạng I thì xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty mẹ (Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 
Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) theo công ty hạng I, không được vận dụng xếp 
lương đối với viên chức quản lý ở hạng của Tổng công ty và tương đương. (CV số 486/LĐTBXH-TL ngày 
06/02/2007). 

15. Phí môi giới xuất khẩu lao động: Ngày 17/01/2007, Bộ LĐTBXH có QĐ số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc quy 
định mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại một số thị trường. 

Theo đó, căn cứ vào thời hạn hợp đồng cụ thể và mức phí môi giới tối đa quy định tại QĐ này, doanh nghiệp 
thỏa thuận với đối tác về mức phí môi giới cụ thể cho từng hợp đồng và thoả thuận với người lao động mức phí 
môi giới mà  người lao động đóng góp. 

Nghiêm cấm các doanh nghiệp thu phí môi giới của người lao động đối với những thị trường, những hợp đồng 
mà bên đối tác nước ngoài không có yêu cầu về phí môi giới. (QĐ số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2007). 

16. Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian thử việc: Theo quy định hiện hành, thì bảo hiểm xã 
hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động có thời hạn từ đủ 3/trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Nếu hợp đồng lao động của một công ty với người lao động có thời hạn từ đủ 3/trở lên, trong đó bao gồm cả 
thời gian thử việc thì hai bên (người sử dụng lao động và người lao động) tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 
ngày người lao động bắt đầu thử việc. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định như sau: (i) Người sử 
dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia bảo hiểm xã hội trong đơn 
vị; (ii) Người lao động đóng bằng 5% tiền lương tháng; (iii) Tiền lương/làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gồm 
tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số 
chênh lệch bảo lưu (nếu có). 

Nếu trong thời gian thử việc, người lao động của công ty thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tiền 
lương/làm căn cứ  đóng bảo hiểm xã hội là mức lương thoả thuận ghi trong hợp đồng lao động. (CV số 
4749/LĐTBXH-BHXH ngày 29/12/2006). 

17. Chế độ tiền lương đối với kiểm toán viên nhà nước: Ngày 28/12/2006, Chính phủ đã ban hành NĐ số 
162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà 
nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước. 

Theo đó, Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với kiểm toán viên nhà nước gồm 3 mức: 15%, 20%, 25% được 
tính trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), 
Chức danh Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề là 15%... 

Hàng năm, căn cứ vào kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước được trích 2% số tiền thực nộp 
vào ngân sách nhà nước ngoài số thu ngân sách nhà nước do cơ quan có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đảm 
nhiệm để đầu tư cơ sở vật chất trong ngành và khen thưởng cho hoạt động kiểm toán… (NĐ số 162/2006/NĐ-
CP ngày 28/12/2006). 

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

1. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập, công ty nhà nước: 
Ngày 07/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 59/2007/QÐ-TTg về việc ban hành quy định  Tiêu 
chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập, công ty nhà nước 

Theo dó, xe ô tô thuộc phạm vi điềuu chỉnh trong Quy định này bao gồm xe từ 4 đến 16 chỗ ngồi, xe ô tô 
chuyên dùng (gọi chung là xe ô tô) được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách, nguồn 
vốn của công ty nhà nước (kể cả viện trợ, quà biếu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác 
lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật...).  

Giá mua xe ô tô theo Quy định này là giá mua dã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật 
nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp  biển số xe, phí bảo hiểm liên quan đến việc sử dụng xe. Việc 
mua xe ô tô phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về mua  tài sản nhà nước. 

Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng 
xe theo chức danh cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoăch chuyển công tác mà xe ô tô đã trang bị chưa 
đủ điều kiện thay thế theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người mới được bổ nhiệm tiếp tục sử dụng. 
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2. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: Ngày 15/05/2007, Bộ Tài chính ban hành TT số 
47/2007/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh 
nghiệp từ các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

Phạm vi áp dụng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp công ty 
trách nhiệm hữu hạn (TNHH) nhà nước 1 thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập; công ty 
TNHH có 2 thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ 
công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập; Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc chuyển giao được thực hiện trên nguyên tắc chỉ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. Việc tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác và việc thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đối với hoạt động của doanh nghiệp khác thực hiện theo 
quy định pháp luật hiện hành. 

Về nội dung chuyển giao, đối với công ty cổ phần là giá trị cổ phần nhà nước (tính theo mệnh giá) đầu tư tại 
doanh nghiệp và các khoản tiền của Nhà nước còn phải thu hồi, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là giá trị 
vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư 
tại các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện cổ phần hoá được triển khai đồng thời với tiến trình chuyển đổi 
doanh nghiệp nhà nước.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 81/2005/TT-
BTC ngày 19/9/2005. 

3. Tiêu chí, phân loại doanh nghiêp - Ngày 20/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 38/2007/QĐ-TTg 
ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 

Theo đó, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: 
Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ, hóa chất độc, chất phóng xạ, sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị chuyên 
dùng cho quốc phòng, an ninh, trang thiết bị, tài liệu kỹ thuật và cung ứng dịch vụ bảo mật thông tin bằng kỹ 
thuật nghiệp vụ mật mã, truyền tải hệ thống điện quốc gia, sản xuất điện quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý, khai thác đường sắt quốc gia, đô thị, các cảng hàng 
không, cảng biển có quy mô lớn, điều hành bay, điều hành vận tải đường sắt quốc gia, đô thị, bảo đảm an toàn 
hàng hải, bưu chính công ích, phát thanh, truyền hình, xổ số kiến thiết, xuất bản, báo chí, in, đúc tiền, sản xuất 
thuốc lá điếu, quản lý. 

Những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần gồm: doanh nghiệp 
tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, chiếu sáng đô thị, điều tra về tài nguyên đất, nước, 
khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên, sản xuất, lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi và tinh đông, sản xuất 
vắc-xin phòng bệnh, doanh nghiệp có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường hoạt 
động trong các ngành, lĩnh vực: sản xuất điện có công suất từ 100 MW trở lên, khai thác khoáng sản, khai thác, 
chế biến dầu mỏ và khí tự nhiên, đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải đường không, cung cấp hạ tầng 
mạng thông tin truyền thông, sản xuất gang, thép có công suất trên 300.000 tấn/năm, sản xuất xi măng lò quay 
có công suất thiết kế trên 1,5 triệu tấn/năm, sản xuất bia trên 100 triệu lít/năm, khai thác, lọc và cung cấp nước 
sạch mạng cấp I, cấp II, vận tải đường biển quốc tế, vận tải đường sắt, đường không, kinh doanh tiền tệ, bảo 
hiểm. 

DOANH NGHIỆP FDI  

1. Quy định của Luật Thương mại đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Ngày 12/02/2007, Chính phủ đã 
ban hành NĐ số 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 
động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Thương mại, UBND cấp tỉnh QĐ 
việc cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Điều kiện để được cấp Giấy phép là hình thức đầu tư phải phù 
hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật 
Việt Nam, phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam… 

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam và có đầu tư vào hoạt động mua bán 
hàng hóa, các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì nộp hồ sơ để làm thủ tục đầu tư tại cơ 
quan nhà nước quản lý đầu tư. Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư sẽ lấy ý kiến của Bộ Thương mại và chỉ cấp 
Giấy chứng nhận đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa 
nếu được Bộ Thương mại chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đầu tư có giá trị 
đồng thời là Giấy phép kinh doanh… 

Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà 
không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Việc lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 
thứ nhất do UBND cấp tỉnh QĐ… 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ của doanh nghiệp, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh 
doanh nếu đề nghị sửa đổi, bổ sung đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
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thành viên. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh, cơ quan cấp Giấy phép kinh 
doanh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp…(NĐ số 23/2007/NĐ-CP ngày 
12/2/2007). 

NGÂN HÀNG 

1. Quy chế thành lập ngân hàng cổ phần: Ngày 07/06/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành QĐ số 
24/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. 

Theo đó, để được cấp phép thành lập, ngân hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu về vốn điều lệ trong từng 
thời kỳ. Từ nay tới cuối 2008, quy định tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, sau ngày 31/12/2008, tất cả các ứng viên phải 
có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn góp thành lập ngân hàng phải là nguồn thuộc sở hữu 
của cổ đông, không được sử dụng tiền vay dưới mọi hình thức và các tổ chức, cá nhân góp vốn phải cam kết 
trước pháp luật về nguồn tài chính này… 

Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép góp vốn thành lập ngân hàng mới, mà chỉ được mua cổ phần của 
các ngân hàng nội địa đã hoạt động tối thiểu là 2 năm, với một hạn mức nhất định, không quá 30%. 

Một ngân hàng muốn thành lập phải có tối thiểu 100 cổ đông tham gia, trong đó ít nhất 3 cổ đông sáng lập là tổ 
chức có quy mô tài sản từ 2.000 tỷ đồng và vốn điều lệ 500 tỷ đồng trở lên. Trong trường hợp cổ đông sáng lập 
là ngân hàng thương mại, phải đảm bảo tổng tài sản tối thiểu 10.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ 
nợ xấu dưới 2%. Các cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 3 năm kết từ khi được cấp 
phép thành lập. Riêng các cổ đông sáng lập, chỉ được phép chuyển nhượng lẫn nhau trong thời gian 5 năm kể từ 
khi ngân hàng được cấp phép… 

Mỗi cổ đông pháp nhân (tổ chức) và người có liên quan chỉ được phép sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ. Nếu là cổ 
đông cá nhân, tỷ lệ sở hữu của cá nhân đó và những người có liên quan không quá 10% vốn điều lệ của ngân 
hàng. Trong trường hợp sở hữu vượt tỷ lệ cho phép, phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở lợi ích 
quốc gia… 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Quy định về ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh: - Ngày 05/06/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban 
hành TT số 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt 
động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng 
đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. 

Theo đó, một trong những điều kiện cấp giấy phép mở chi nhánh; giấy phép thành lập và hoạt động áp dụng 
chung đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là Ngân 
hàng nước ngoài có tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu sau: Đạt tỷ lệ an toàn vốn 
tối thiểu ít nhất 8% trở lên và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác theo thông lệ quốc tế; có tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 
3% vào năm trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy 
phép; Hoạt động có lãi ít nhất trong ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin cấp giấy phép 

Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 
ngoài những điều kiện quy định tại NĐ này, Ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản có ít nhất là tương đương 10 
tỷ đôla Mỹ vào cuối năm tài chính trước năm xin cấp giấy phép 

Các ngân hàng Việt Nam tham gia góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh hoặc các tổ chức nước ngoài không 
phải là ngân hàng nước ngoài tham gia góp vốn thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cũng phải là các 
ngân hàng, tổ chức có uy tín, có năng lực tài chính, hoạt động lành mạnh, kinh doanh hiệu quả, có lãi…Có thời 
gian hoạt động tối thiểu là 5 năm; Có tổng tài sản tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 2% tổng dư 
nợ, không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam vào năm trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp 
giấy phép; Kinh doanh có lãi trong ba (03) năm liên tiếp trước năm xin cấp giấy phép. 

Thời hạn cấp giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập và hoạt động là 90 ngày làm 
việc, riêng đối với hồ sơ xin mở văn phòng đại diện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin 
cấp Giấy phép. 

TT này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế TT số 08/2000/TT-NHNN5 ngày 
4/7/2000 hướng dẫn thi hành NĐ số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 
của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện  tổ chức tín dụng nước ngoài  tại Việt Nam. 

3. Chính sách tiền tệ: Ngày 23/05/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 82/2007/NĐ-CP quy định cung cấp thông 
tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia. 

Theo đó, các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng phải cung cấp báo cáo tình hình tài sản có, tài sản nợ kỳ 
hạn tháng, quý, năm và các thông tin khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để phục vụ, xây dựng và điều 
hành chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước. 

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và đúng thời hạn 
quy định; thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và báo cáo 
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NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

4. Chế độ Báo cáo tài chính đối  với các tổ chức tín dụng (TCTD): Ngày 18/04/2007, Thống đốc NHNN đã ban hành 
QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ban hành chế độ Báo cáo tài chính (BCTC) đối với các TCTD. Chế độ này quy định về 
nội dung, phương pháp lập, trình bày và các nội dung khác có liên quan đến BCTC đối với các TCTD thành lập, 
tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức tín dụng năm 2004. BCTC của các TCTD là các Báo cáo được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt 
Nam và Chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của TCTD. Hệ thống 
BCTC của các TCTD bao gồm: Bảng cân đối  kế toán, Báo  cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo  cáo lưu 
chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo (bắt đầu áp dụng cho BCTC Quý II/2007) và thay thế 
QĐ số 1145/2002/QĐ-NHNN ngày 18/10/2002, QĐ số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 01/11/2004, QĐ số 
09/2006/QĐ-NHNN ngày 20/02/2006. 

5. Kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài: Ngày 15/03/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành QĐ 
số 11/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung QĐ số 03/2006/QĐ-NHNN như sau: trạng thái vàng của tổ chức tín dụng 
được hiểu là trạng thái ròng tổng hợp giữa trạng thái kinh doanh vàng vật chất được phép trong nước và trạng 
thái kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của tổ chức tín dụng (quy định trước đây được hiểu là số dư 
vàng trên tài khoản vàng của tổ chức tín dụng). 

Điều kiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài được sửa đổi như sau: Có ít nhất 01/kinh nghiệm hoạt 
động thuộc một trong những lĩnh vực sau: Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, Hoạt động huy động và cho 
vay vàng, Hoạt động xuất, nhập khẩu vàng (trước đây quy định về việc này chỉ là có ít nhất 01/kinh nghiệm 
trong hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng). 

Riêng đối với tổ chức tín dụng phải có giấy phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước cấp. 

6. Giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng: Theo NĐ số 35/2007/NĐ-CP ban hành ngày 08/03/2007 của 
Chính phủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao 
dịch theo phương thức truyền thống. Trường hợp sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đó phải có chữ ký điện tử (bao gồm chữ ký số và các loại chữ ký điện tử khác) theo quy 
định. 

Để được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, các tổ chức phải được cung cấp dịch vụ 
ngân hàng theo quy định của pháp luật, có địa điểm, mạng truyền thông, thiết bị truyền thông, các phương tiện 
điện tử bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo 
quản và lưu trữ chứng từ điện tử, có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ, 
nghiệp vụ ngân hàng. 

Các quy định về định dạng chứng từ điện tử: phải phân biệt, nhận biết và truy cập được đến từng chứng từ điện 
tử, xác định chi tiết vị trí, đặc điểm, kiểu, độ dài và các ràng buộc nghiệp vụ đối với từng yếu tố trên chứng từ 
điện tử, bảo đảm việc truyền, nhận, xử lý, bảo quản, lưu trữ chứng từ một cách tự động trên các phương tiện 
điện tử. Việc lưu trữ chứng từ điện tử phải đảm bảo tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, 
sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ, lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo quy định và in 
được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu. Trường hợp chứng từ điện tử đang trong thời gian hiệu lực bị 
huỷ phải được ghi ký hiệu riêng thể hiện chứng từ điện tử đó đã bị huỷ, nguyên nhân, lý do huỷ và phải được 
lưu trữ riêng bằng phương tiện điện tử để theo dõi. Các chứng từ đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu 
không có chỉ định nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiêu huỷ. Việc tiêu huỷ chứng từ điện 
tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu chưa được tiêu huỷ và hoạt động 
bình thường của hệ thống thông tin. 

7. Thanh toán tiền mặt: Ngày 07/03/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành TT số 01/2007/TT-NHNN hướng dẫn 
thực hiện Điều 4 và Điều 7 NĐ số 161/2006/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt. 

Theo đó, mức phí rút tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu từ 0% đến 0,05% 
số tiền mặt giao dịch, việc rút tiền từ các máy rút tiền tự động không bị giới hạn bởi mức phí này. 

Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước khi chi trả cho người thụ hưởng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ 
chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước với mức tiền trên 30 triệu đồng cho cùng một mục đích 
thanh toán phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả, với mức chi trả từ 30 triệu 
đồng trở xuống thì được sử dụng tiền mặt để chi trả. 

8. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước: Theo QĐ số 08/2007/QĐ-BTC ban hành 
ngày 02/03/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính QĐ: mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng 
Việt Nam là 9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,5%/năm. 

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án 
đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, dự án tại vùng đồng bào dân tộc 
Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 và các xã biên giới thuộc Chương trình 120, các xã 
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vùng bãi ngang, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 8,4%/năm, bằng ngoại tệ 
tự do chuyển đổi là 6,9%/năm. 

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển 
đổi là 6,9%/năm. 

Các mức lãi suất này áp dụng cho các dự án ký hợp đồng tín dụng lần đầu tiên kể từ ngày 16/01/2007. Đối với 
các dự án đã ký hợp đồng trước ngày 16/01/2007, lãi suất được thực hiện theo các cam kết ghi trong hợp đồng 
tín dụng đã ký. 

9. Lãi suất tiền gửi bằng Đô la: Kể từ ngày 01/3/2007, Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất tiền gửi bằng Đô la Mỹ 
của pháp nhân theo cơ chế thoả thuận, phù hợp với nhu cầu vốn kinh doanh, cung cầu vốn ở thị trường trong 
nước và lãi suất thị trường quốc tế (quy định trước đây đối với:Tiền gửi không ký hạn tối đa là: 0,5%/năm, có kỳ 
hạn đến 6 tháng: 1,2%, trên 6 tháng:1,5%). (QĐ số 07/2007/QĐ-NHNN ngày 06/2/2007). 

10. Quy định về Quỹ tín dụng nhân dân: Theo quy định, Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước 
chấp thuận bằng văn bản trước khi thay đổi một trong những điểm sau: Tên của Quỹ tín dụng nhân dân; Tăng, 
giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước; Địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi 
nhánh; văn phòng đại diện; Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc). 

Ngoài ra, Quỹ tín dụng nhân dân được tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định nhưng không làm ảnh hưởng 
xấu đến chất lượng hoạt động của Quỹ, không dẫn đến vi phạm quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn, việc 
giảm vốn điều lệ không làm tổng số vốn điều lệ giảm dưới mức vốn pháp định…(QĐ số 05/2007/QĐ-NHNN 
ngày 30/1/2007). 

11. Thanh toán điện tử ngân hàng: Ngày 22/01/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành QĐ số 
04/2007/QĐ-NHNN về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. 

Theo đó, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng được thực hiện trong khoảng thời gian tính 
từ cuối ngày làm việc hôm trước đến 8 giờ 30 phút ngày làm việc liền kề tiếp theo. 

Tài sản cầm cố cho khoản thấu chi và cho vay qua đêm bao gồm: Tín phiếu Kho bạc Nhà nước, Tín phiếu Ngân 
hàng Nhà nước, Trái phiếu Kho bạc Nhà nước, Trái phiếu công trình Trung ương, Công trái xây dựng Tổ quốc… 

Điều kiện về thời hạn thanh toán còn lại tối thiểu của các giấy tờ có giá cầm cố là 10 đến 30 ngày… 

Trường hợp giá trị của giấy tờ có giá cầm cố tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thấp hơn mức 
thấu chi thực tế, thì các ngân hàng phải bổ sung giấy tờ có giá ngắn hạn cầm cố để đảm bảo giá trị giấy tờ có 
giá cầm cố tối thiểu bằng 105% mức thấu chi thực tế. 

Mức cho vay qua đêm bằng số dư thấu chi thực tế tại thời điểm cuối ngày làm việc nhưng không vượt quá 95% 
giá trị giấy tờ có giá cầm cố tại thời điểm định giá. (QĐ số 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2006). 

12. Sửa đổi tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng: Ngày 19/01/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã 
ban hành QĐ số 03/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an 
toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo QĐ số 457/2005/QĐ-NHNN. 

Theo đó, bổ sung các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh 
nghiệp bao gồm: các khoản đầu tư chiếm 25% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần; các khoản đầu tư chiếm 
51% vốn điều lệ trở lên của Công ty trách nhiệm hữu hạn… 

Các cam kết bảo lãnh, tài trợ cho khách hàng có hệ số chuyển đổi 0% có thể huỷ ngang vô điều kiện (trước đây 
quy định: việc huỷ ngang này phải có thời hạn ban đầu dưới 1 năm)… 

Bổ sung nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 150% gồm: các khoản cho vay để đầu tư vào chứng khoán, các 
khoản cho vay các công ty chứng khoán với mục đích kinh doanh, mua bán chứng khoán, các khoản cho vay các 
doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát, các khoản góp vốn, mua cổ phần vào các doanh 
nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư… (QĐ số 457/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007). 

13. Quy chế tổ chức, quản lý in, đúc tiền Việt Nam: Theo QĐ số 02/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 16/01/2007, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định: hình thức, nội dung và các tiêu chuẩn kỹ thuật của mẫu thiết kế phải 
đạt các yêu cầu cơ bản như sau: Có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, Dễ phân 
biệt giữa các mệnh giá trong lưu thông qua mầu sắc, kích thước và trọng lượng, Thuận tiện trong việc bảo quản, 
sử dụng đồng tiền, Phù hợp với công nghệ, kỹ thuật trang thiết bị của các nhà máy in, đúc tiền, đồng thời ứng 
dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực thiết kế, chế bản, in, đúc tiền của thế giới để nâng cao khả 
năng chống giả và độ bền của đồng tiền. 

Các nhà máy in, đúc tiền chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc giao thừa, 
thiếu số lượng so với hợp đồng, được phát hiện trong quá trình phát hành vào lưu thông. 

Hệ thống máy tính dùng để thiết kế và chế bản mẫu tiền phải được quản lý nghiêm ngặt. Sau khi thực hiện xong 
các mẫu thiết kế chế bản theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước, các nhà máy in, đúc tiền phải sao lưu vào 
thiết bị nhớ ngoài để giao lại cho Ngân hàng Nhà nước và xoá hoàn toàn các thông tin dữ liệu trên máy tính có 
sự chứng kiến của cán bộ Ngân hàng Nhà nước. 
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QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (QĐ số 02/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 
16/01/2007). 

14. Lệ phí giao dịch đảm bảo: Ngày 10/01/2007, Bộ tài chính và Bộ tư pháp đã có TT liên tịch số 
03/2007/TTLT/BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp 
thông tin về giao dịch bảo đảm. 

Theo đó, không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trong những trường hợp sau:  

a. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường 
trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 

b. Yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính 
do lỗi của Đăng ký viên; 

c. Yêu cầu xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính. 

Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo phải nộp lệ phí 
đăng ký, phí cung cấp thông tin theo mức thu quy định tại TT này khi nộp đơn yêu cầu, trừ trường hợp pháp 
luật có quy định khác về thời điểm nộp lệ phí, phí. 

TT này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. (TT liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP 
ngày 10/01/2007). 

15. Giao dịch bảo đảm: Theo NĐ số 163/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29/12/2006, Chính phủ quy định: tài sản bảo 
đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người 
này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền. Tài sản 
bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch… 

Doanh nghiệp nhà nước được sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân 
sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác… 

Trong trường hợp giao dịch bảo đảm được giao kết hợp pháp và có giá trị pháp lý đối với người thứ ba thì Toà 
án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác không được kê biên tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ khác của 
bên bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trong trường hợp nhận cầm cố thẻ tiết kiệm thì bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu tổ chức nhận tiền gửi tiết 
kiệm phong toả tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bên cầm cố. 

Trong trường hợp nhận cầm cố giấy tờ có giá thì bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu người phát hành giấy tờ có 
giá hoặc Trung tâm Lưu ký chứng khoán đảm bảo quyền giám sát của bên nhận cầm cố đối với giá trị tài sản ghi 
trên giấy tờ đó. 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (NĐ số 163/2006/NĐ-CP ban hành ngày 
29/12/2006). 

16. Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất: QĐ số 62/2006/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
ban hành ngày 29/12/2006, quy định: Hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hay hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo, 
trong đó việc trao đổi vốn gốc đầu kỳ do các bên thỏa thuận thực hiện hoặc không thực hiện, nhưng bắt buộc 
phải có trao đổi vốn gốc vào cuối kỳ theo tỷ giá được thỏa thuận từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Đối với ngân hàng thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất cho khách hàng phải có 
vốn tự có từ 1.000 tỷ đồng hoặc giá trị tương đương trở lên, Có tổng lãi ròng các giao dịch hoán đổi lãi suất là 
số dương, trường hợp tổng lãi ròng này là số âm thì tối đa bằng 5% vốn tự có của ngân hàng đó. 

Thời hạn của một hợp đồng hoán đổi lãi suất do các bên thỏa thuận, nhưng tối đa không quá thời hạn còn lại 
của hợp đồng giao dịch khoản vốn gốc. Số vốn gốc của các hợp đồng hoán đổi lãi suất đối với một doanh nghiệp 
không vượt quá 30% vốn tự có của ngân hàng. 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (QĐ số 62/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006). 

17. Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối: Theo NĐ số 160/2006/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2006, Chính 
phủ quy định: các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư gián tiếp vào Việt Nam phải sử dụng tiền Việt Nam đồng. 
Người không cư trú bao gồm cả cá nhân và tổ chức được xác định theo quy định là nhà đầu tư nước ngoài phải 
mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện đầu tư gián 
tiếp tại Việt Nam. 

Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải bán lấy đồng Việt Nam để đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Mọi giao dịch liên quan 
đến hoạt động đầu tư gián tiếp phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam. 
Khi chuyển vốn ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đồng Việt Nam trên tài khoản vốn đầu tư 
gián tiếp bằng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài… 

Các cá nhân tổ chức cư trú hoặc không cư trú ở Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục 
vụ nhu cầu thanh toán và chuyển tiền. Khi thực hiện các giao dịch này, yêu cầu duy nhất là xuất trình các chứng 
từ liên quan theo quy định về việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài… 

Việc chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng 
được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép. Cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền từ 
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nước ngoài được gửi vào tài khoản ngoại tệ, gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, rút tiền mặt để cất giữ, mang theo 
người, bán cho tổ chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác để sử dụng. Bên cạnh đó, 
công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép cho 
các mục đích: học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng, trả các loại phí, lệ phí...  

Riêng việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh sẽ do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế… 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (NĐ số 160/2006/NĐ-CP ban hành ngày 
28/12/2006). 

CHỨNG KHOÁN 

1. Kiểm soát quy mô, chất lượng đầu tư, kinh doanh chứng khoán: Theo Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ban hành 
ngày 28/05/2007 về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm 
kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị: Tăng cường thanh 
tra, giám sát, xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu 
tư, kinh doanh chứng khoán... 

Các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp về an toàn như sau: Khống chế dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy 
tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng. Dư nợ 
vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán bao gồm: Cho vay, chiết khấu giấy tờ 
có giá đối với các công ty chứng khoán, Cho vay cầm cố bằng chứng khoán và/hoặc bảo đảm bằng tài sản khác 
để đầu tư, kinh doanh chứng khoán đối với các tổ chức khác và cá nhân, Chiết khấu giấy tờ có giá đối với tổ 
chức và cá nhân để đầu tư, kinh doanh chứng khoán, Tăng cường kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với các 
khoản cho vay tiêu dùng, cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh có bảo đảm bằng tài sản để phát hiện và xử lý 
kịp thời các khoản cho vay sử dụng vốn sai mục đích sang đầu tư, kinh doanh chứng khoán... 

2. Chuyển Trung tâm GDCK Tp.HCM thành Sở GDCK Tp.HCM: Tại QĐ số 599/2007/QĐ-TTG ngày 11/05/2007, Thủ 
tướng Chính phủ đã quyết định Chuyển Trung tâm GDCK Tp.HCM thành Sở GDCK Tp.HCM để tổ chức thị trường 
giao dịch cho chứng khoán của các tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở GDCK theo quy định của 
pháp luật. 

Sở GDCK Tp.HCM là pháp nhân thuộc sở hữu nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành 
viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở GDCK và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Ngày 10/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
QĐ số 63/2007/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính. 

Theo đó, UBCKNN được phép thanh tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động chứng khoán. 

UBCK có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Tài chính 
trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 
(CK&TTCK). 

UBCK được cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động CK&TTCK, chấp 
thuận những thay đổi liên quan đến hoạt động CK&TTCK. Bên cạnh đó, UBCK được quyền thanh tra, giám sát, 
xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CK&TTCK và thực hiện chế độ báo cáo về 
CK&TTCK theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

4. Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Theo TT số 38/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/04/2007, Bộ 
Tài chính hướng dẫn: các đối tượng công bố thông tin phải lập trang thông tin điện tử của mình và phải thường 
xuyên cập nhật việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử đó. Các đối tượng công bố thông tin phải 
thông báo với UBCKNN, SGDCK, TTGDCK và công khai về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên 
quan đến địa chỉ này. 

Nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật về 
kế toán… 

Trường hợp có bất kỳ người nào công bố thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người được uỷ 
quyền công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi thông tin 
trên được công bố… 

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự 
kiện sau đây: Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong toả hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau 
khi bị phong toả, Tạm ngừng kinh doanh, Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành 
lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động, QĐ của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của công ty 
mình hoặc bán lại số cổ phiếu đã mua, về ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm 
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theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và các QĐ liên 
quan đến việc chào bán… 

Tổ chức niêm yết phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi bị tổn thất tài sản có giá trị từ 10% vốn 
chủ sở hữu trở lên… 

5. Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu: Ngày 13/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 18/2007/TT-BTC 
hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng. 

Theo đó, công ty không được thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình trong các trường hợp đang kinh 
doanh thua lỗ hoặc đang có nợ quá hạn, đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn.  

Các công ty không được mua cổ phần của người quản lý công ty và một số người có quan hệ gia đình, người sở 
hữu cổ phần có hạn chế chuyển nhượng, cổ đông có cổ phần chi phối trừ trường hợp Nhà nước thực hiện bán 
bớt cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu. 

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ phải có nghị quyết của đại hội đồng cổ 
đông thông qua đối với trường hợp mua lại trên 10% nhưng không quá 30% tổng số cổ phần đã phát hành. 
Hoặc nghị quyết của hội đồng quản trị thông qua đối với trường hợp mua lại không quá 10% tổng số cổ phần đã 
phát hành trong mỗi 12 tháng. 

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt tới 25% trở 
lên trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty thì phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của 
Luật Chứng khoán. 

6. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng: Theo TT số 17/2007/TT-BTC ban hành ngày 13/03/2007, 
tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu cho 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, kèm theo bản xác 
nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được trong đợt chào bán. 

Bản cáo bạch phải bao gồm các nội dung sau: Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm mô hình tổ chức 
bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính; Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc 
Chủ sở hữu công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và cơ cấu cổ đông 
(nếu có); Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán bao gồm điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, 
dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của/gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và 
phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán; Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần 
nhất. 

7. Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán: Ngày 13/3/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban 
hành QĐ số 13/2007/QĐ-BTC ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công 
chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán. 

Ban hành kèm theo QĐ này bao gồm: Mẫu Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, Mẫu Bản cáo bạch 
chào bán trái phiếu ra công chúng, Mẫu bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu, trái phiếu trên Sở giao dịch chứng 
khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, Mẫu bản cáo bạch chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra 
công chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu công ty đầu tư 
chứng khoán ra công chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán. 

8. Xử lý vi phạm lĩnh vực chứng khoán: Ngày 08/03/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 36/2007/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Theo đó, những hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán CK ra công chúng như, cố ý công bố thông tin 
sai lệch hoặc che giấu sự thật, sử dụng thông tin ngoài Bản cáo bạch để thăm dò thị trường trước khi được phép 
chào bán CK ra công chúng, phân phối, phát hành khối lượng CK tối thiểu theo quy định... sẽ bị phạt tiền từ 10 
đến 50 triệu đồng. Phạt tiền từ 1% đến 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật đối với tổ chức phát hành 
hoặc Giám đốc, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức phát hành. Phạt tiền từ 01 đến 05 lần khoản thu trái 
pháp luật đối với tổ chức phát hành chào bán CK ra công chúng khi chưa có Giấy chứng nhận chào bán CK ra 
công chúng và sẽ kèm theo các hình phạt bổ sung như: đình chỉ việc bán CK trong vòng 45 ngày, thu hồi Giấy 
chứng nhận chào bán CK ra công chúng... và phải có các biện pháp khắc phục hậu quả đã gây ra. 

Những hành vi vi phạm về công ty đại chúng như: không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN trong thời hạn 90 
ngày, không đăng ký, lưu ký CK tập trung tại Trung tâm lưu ký CK, Vi phạm chế độ hạch toán kế toán áp dụng 
đối với công ty đại chúng sẽ bị phạt từ 05 đến 20 triệu đồng. Nếu công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở 
Giao dịch CK không công khai thông tin khi mua lại cổ phiếu của mình trước 7 ngày hoặc thông tin không đầy đủ 
về việc mua lại cổ phiếu sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. 

Về hành vi vi phạm niêm yết CK, sẽ phạt tiền từ 20 đến 70 triệu đồng khi hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch CK có 
những thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc tổ chức niêm yết không chấp hành các quy định về thời gian, nội 
dung và phương tiện công bố thông tin về việc niêm yết. 

Các tổ chức khai trương hoạt động trong lĩnh vực CK trong khi chưa có giấy phép, giấy phép không còn hiệu lực 
sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng hoặc tịch thu giấy phép hoạt động và toàn bộ khoản thu nhập trái pháp luật. 
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Hành vi vi phạm quy định về giao dịch nội bộ trong giao dịch CK như sử dụng, tiết lộ thông tin nội bộ để mua, 
bán CK, hành vi thao túng thị trường CK bằng cách thông đồng trong giao dịch nhằm tạo ra cung cầu giả tạo sẽ 
bị phạt tiền đến 70 triệu đồng. 

9. Hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán: Ngày 19/01/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 14/2007/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết 
chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán. 

Theo đó, tổ chức đăng ký niêm yết phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ 
sơ đăng ký niêm yết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. 

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một số loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau: Đối với 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp với chào bán cổ phiếu ra công 
chúng thì thực hiện chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng thì phải có phương án phát 
hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc Hội đồng 
quản trị doanh nghiệp liên doanh thông qua. 

Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp tổ chức niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng 
khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán không còn đáp ứng được các điều kiện niêm yết, hoặc bị ngừng các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 1/trở lên, hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong 
lĩnh vực chuyên ngành, kết quả sản xuất, kinh doanh bị lỗ trong 3/liên tục hoặc tổ chức niêm yết bị sáp nhập, 
hợp nhất, chia, giải thể hay phá sản. 

Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, gồm công ty đầu tư chứng khoán đại 
chúng và công ty phát hành riêng lẻ. Trong đó, công ty chứng khoán phát hành riêng lẻ chỉ được chào bán cổ 
phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư, đồng thời nhà đầu tư có tổ chức phải đầu tư tối thiểu 3 tỷ đồng và cá nhân đầu 
tư tối thiểu 1 tỷ đồng... 

Công ty đầu tư chứng khoán nước ngoài hoặc quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài dạng pháp nhân muốn đầu 
tư vào Việt Nam phải ủy thác cho công ty quản lý quỹ trong nước hoặc thành lập chi nhánh tại Việt Nam để 
quản lý vốn đầu tư…(NĐ số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007). 

ĐẦU TƯ 

1. Ưu đãi đầu tư đối với dịch vụ đại lý giao nhận vận tải đường biển: Dịch vụ hàng hải, hàng  không, đướng sắt, 
đường bộ và đường thuỷ nội địa thuộc nhóm ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư. 

Dịch vụ hàng hải bao gồm một số dịch vụ trong đó có dịch vụ đại lý vận tải đường biển (còn gọi là dịch vụ đại lý 
giao nhận vận tải đường biển); dịch vụ đại lý vận tải đường biển bao gồm các dịch vụ: Tổ chức và tiến hành các 
công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hoá, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp 
đồng vận chuyển bằng đường biển hoặc vận tải đa phương thức; Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải 
biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác; Làm đại lý công – 
ten – nơ (container); Giải quyết các công việc khác theo uỷ quyền. 

Theo đó, dịch vụ đại lý vận tải đường biển (còn gọi là dịch vụ đại lý giao nhận vận tải đường biển) là dịch vụ 
hàng hải thuộc nhóm đối tượng ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật). 
(CV số 2322/TCT-PCCS ngày 14/06/2007). 

2. Ưu đãi đầu tư: Nuôi trồng thủy sản trên  bãi bồi ven sông mà trước đây chưa có ai nuôi trồng thủy sản thuộc 
danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo NĐ số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006. Tuy nhiên, việc khai thác 
này không được vi phạm Điểm 13, Điều 6 Luật Thủy sản (Cấm các hành vi nuôi trồng thủy sản không theo quy 
hoạch làm cản trở dòng chảy, cản trở hoạt động khai thác thủy sản, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các 
ngành nghề khác) (CV số 2130/TCT-PCCS ngày 01/06/2007). 

3. Xử lý xóa nợ thuế đối với Công ty Nhà nước thực hiện chuyển đổi: Theo quy định của Luật Quản lý thuế được 
Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 thì kể từ ngày 01/7/2007 (ngày Luật Quản lý thuế có hiệu lực) chỉ có các 
doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà 
không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt mới được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt. Vì vậy, để xử lý dứt điểm các 
khoản nợ tiền thuế, tiền phạt cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, giao, bán theo quy định tại NĐ 
187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, NĐ số 80/2005/NĐ-CP 
ngày 22/6/2005 về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc đối tượng được xoá nợ theo các NĐ trên phối 
hợp với các cơ quan có liên quan: 

Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách theo quy định tại TT số 
32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện QĐ số 172/2001/QĐ-TTg ngày 
5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối 
với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan và CV số 
10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà 
nước gửi về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết theo quy định. 
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Đối tượng xử lý là các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi trước ngày 01/7/2007. 

Trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện cổ phần hoá, giao, bán mới đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải 
nộp ngân sách trước khi chuyển đổi thì được xử lý như sau: 

Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì chỉ xem xét, xoá nợ đối với 
các khoản nợ thuế và phải nộp ngân sách nhà nước đã được tạm giảm trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp và 
các khoản nợ thuế, khoản phải nộp ngân sách  phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời 
điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần nếu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn trước khi chuyển đổi bị 
lỗ, không có khả năng thanh toán. 

Công ty được thành lập từ doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm lập Hồ sơ  theo quy định tại điểm 1 CV 
này, kèm theo các tài liệu  sau: 

- Văn bản đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền QĐ về giá trị doanh nghiệp. 

- Báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần. 

- Biên bản bàn giao vốn, tài sản của công ty nhà nước sang công ty cổ phần, kèm theo chi tiết nợ phải trả 
(đối với doanh nghiệp đã thực hiện bàn giao). 

- QĐ phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần cổ 
phần hoá của cơ quan có thẩm quyền. 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển sang 
công ty cổ phần. 

Các tài liệu trên đây phải là bản chính, hoặc bản sao hợp pháp. 

- Đối với các doanh nghiệp đã hoàn tất việc thực hiện giao, bán chỉ xem xét đối với trường hợp doanh nghiệp 
có các khoản nợ phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn tiền thu từ bán doanh 
nghiệp. 

Doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp thực hiện giao, bán có trách nhiệm lập Hồ sơ theo quy định 
tại điểm 1 CV này gửi cơ quan thuế, kèm theo các tài liệu sau:  

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp. 

- Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng giao doanh nghiệp (trong đó nêu rõ trách nhiệm xử lý các khoản nợ 
ngân sách nhà nước). 

- Văn bản đề nghị của Cục thuế địa phương. 

Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hoá, giao, bán  mà trong biên bản bàn giao; hợp đồng mua, 
bán hoặc giao doanh nghiệp đã xác định rõ số nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách trong tổng số vốn và 
tài sản được bàn giao hoặc quy định rõ trách nhiệm doanh nghiệp mới thành lập kế thừa việc thực hiện nghĩa vụ 
thuế và các khoản nợ ngân sách của doanh nghiệp chuyển đổi thì không được xoá nợ (kể cả trường hợp phát 
sinh lỗ). (CV số 6743/BTC-TCDN ngày 22/05/2007) 

4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chỉ 
áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, 
chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập đăng ký ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng không triển 
khai ngay, một đến hai năm sau mới thực hiện được ngành nghề ưu đãi đầu tư đã đăng ký thì cơ sở kinh doanh 
đó không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN áp dụng cho cơ sở kinh doanh mới thành lập 
đối với phần thu nhập có được từ ngành nghề ưu đãi đó. Trường hợp ngành nghề mà cơ sở kinh doanh mới 
triển khai đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công 
nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi đối với 
dự án đầu tư mở rộng theo quy định của pháp luật. (CV số 1851/TCT-PCCS ngày 15/05/2007). 

5. Đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT: Ngày 11/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2007/NĐ-CP 
về đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nghị định này quy định lĩnh vực, điều kiện, 
trình tự, thủ tục và ưu đãi đối với các Dự án đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng thực hiện theo hình 
thức BOT, BTO, BT. Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện các hình thức Hợp đồng tương tự khác. Chính 
phủ khuyến khích thực hiện các Dự án xây dựng, vận hành công trình kết cấu hạ tầng mới hoặc cải tạo, mở 
rộng, hiện đại hóa, vận hành, quản lý các công trình sau đây: 

a) Đường bộ, cầu, hầm và các công trình, tiện ích có liên quan; 

b) Đường sắt, đường xe điện; 

c) Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, bến phà; 

d) Nhà máy cung cấp nước, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; 

e) Nhà máy điện, đường dây tải điện; 
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f) Các công trình kết cấu hạ tầng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Về nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư, Nhà đầu tư hoặc Doanh nghiệp Dự án, theo thỏa thuận trong Hợp đồng 
Dự án, phải tự thu xếp các nguồn vốn để thực hiện Dự án, Chính phủ khuyến khích các Nhà đầu tư có năng lực 
tài chính, kỹ thuật và quản lý cùng huy động vốn để thực hiện Dự án. Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực 
hiện Dự án được huy động theo tiến độ thỏa thuận trong Hợp đồng Dự án và phải đạt tỷ lệ tối thiểu sau: 

g) Đối với Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư không được thấp hơn 
30% tổng vốn đầu tư của Dự án. 

h) Đối với Dự án có tổng vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư 
không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của Dự án; 

i) Đối với Dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư không được 
thấp hơn 10% tổng vốn đầu tư của Dự án; 

Tùy từng trường hợp cụ thể, nguồn vốn Nhà nước có thể được sử dụng để tham gia hoặc hỗ trợ thực hiện Dự 
án theo các hình thức sau: 

j) Doanh nghiệp Nhà nước tham gia góp vốn để thực hiện Dự án với tỷ lệ không quá 49% vốn chủ sở hữu của 
Nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. 

k) Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng công trình phụ trợ hoặc tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng 
nhằm hỗ trợ thực hiện Dự án. Phần vốn hỗ trợ này không được tính vào các nguồn vốn thực hiện Dự án và 
được thực hiện theo dự án riêng, độc lập với dự án BOT, BTO, BT. 

Nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ theo Hợp đồng Dự án dưới hình thức bảo lãnh của ngân 
hàng hoặc biện pháp bảo đảm nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật dân sự. Số tiền bảo đảm nghĩa vụ 
thực hiện Hợp đồng Dự án phải đạt tỷ lệ tối thiểu sau: 

- Đối với Dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên: Tối thiểu bằng 1% tổng vốn đầu tư của Dự án; 

- Đối với Dự án có tổng vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng: tối thiểu bằng 2% tổng vốn đầu tư 
của Dự án; 

- Đối với Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng: tối thiểu bằng 3% tổng vốn đầu tư của Dự án. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 77/CP ngày 
18/6/1997, Nghị định số 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998, Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/01/1999 

6. Xác định ngành nghề hưởng ưu đãi: Cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di 
chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được miễn thuế 02 
năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với . 

Theo đó, cơ sở sản xuất mới thành lập thì được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế. Trường hợp các công ty cổ phần 
tư vấn có chức năng chính là khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát thi công không phải là hoạt động sản xuất do 
đó không được hưởng ưu đãi đầu tư. (CV số 1477/TCT-PCCS ngày 18/04/2007). 

7. Xử lý vi phạm lĩnh vực đầu tư - Ngày 04/04/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 53/2007/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Theo NĐ này, áp dụng mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng tới 70 triệu đồng đối với một hành 
vi vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đồng thời, Chính phủ yêu cầu mọi hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phải được phát hiện kịp thời và bị đình chỉ ngay… 

Cụ thế: áp dụng mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 200 ngàn đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi 
báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn… 

Phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi không thông báo mời thầu công khai theo quy 
định của pháp luật về đấu thầu, không có biên bản mở thầu, mời không đủ số lượng nhà thầu hoặc mời nhà 
thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định đối với đấu thầu hạn chế, thành lập tổ chuyên gia đấu thầu 
khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định, trừ trường hợp nguồn vốn cho gói thầu được nêu trong hồ sơ 
mời thầu là do nhà thầu thu xếp, triển khai việc lựa chọn nhà thầu chưa có kế hoạch đấu thầu được người QĐ 
đầu tư phê duyệt bằng văn bản… 

Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về 
các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng. 

Về bảo đảm thông tin trong đấu thầu, sẽ phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong 
các hành vi sau: tiết lộ những tài liệu, thông tin về nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành, tiết lộ 
những tài liệu, thông tin đấu thầu liên quan khác được đóng dấu bảo mật, tiết lộ những tài liệu, thông tin về báo 
cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên 
môn liên quan trong quá trình đấu thầu, xét thầu và thẩm định trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu… 

Mức phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng được áp dụng đối với nhà thầu thực hiện hợp đồng xây lắp, cung cấp hàng 
hóa có hành vi thông đồng với nhà thầu tư vấn giám sát, cơ quan, tổ chức nghiệm thu để xác nhận sai về chất 
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lượng, khối lượng của công trình, hàng hóa, hoặc đối với tổ chức, cá nhân cấp tạm ứng vốn nhà nước không 
đúng quy định… 

8. Ưu đãi miễn giảm thuế: Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới 
công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho 
phần thu nhập tăng thêm: Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối 
với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa 
bàn B hoặc địa bàn C 

Thời điểm miễn, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, 
kinh doanh. 

Theo đó, trường hợp một công ty có dự án đầu tư mở rộng lắp đặt dây chuyền sản xuất mới được miễn thuế 01 
năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo; Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm 
dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra thành phẩm. (CV số 866/TCT-PCCS ngày 
01/03/2007). 

9. Ưu đãi thuế TNDN: Theo quy định hiện hành, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hoá có mức xuất khẩu đạt giá trị 
trên 50% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh của dự án năm tài chính. 

Theo đó, một công ty có dự án đầu tư mở rộng nếu thuộc danh mục ngành nghề, lĩnh vực thuộc đối tượng ưu 
đãi đầu tư theo quy định của pháp luật thì được hưởng chế ưu đãi thuế TNDN. Khi xác định tỷ lệ xuất khẩu thì 
thực hiện so sánh doanh thu xuất khẩu với tổng doanh thu của dự án mở rộng này trong/tài chính. (CV số 
393/TCT-PCCS ngày 19/01/2007). 

10. Giải đáp vướng mắc dự án ưu đãi đầu tư: Theo CV số 123/TCHQ-KTTT ra ngày 05/01/2007, Tổng cục Hải quan 
giải đáp các phát sinh vướng mắc việc áp dụng chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài 
sản cố định như sau: đối với máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho sản xuất: Việc xác định tài sản cố định 
được nhập thuế nhập khẩu phải thỏa mãn 04 tiêu chuẩn ghi nhận như sau: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế 
trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó (Tài sản đó phải được đưa vào sản xuất, không mang cất giữ trong 
kho), Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy, Thời gian sử dụng ước tính trên một năm, Có giá 
trị từ 10 triệu đồng trở lên. 

Các dự án có quy mô đầu tư từ 15 đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, để xem xét xử lý miễn thuế nhập khẩu đúng 
quy định, thì cần yêu cầu Nhà đầu tư xuất trình bản chính và nộp bản sao công chứng Giấy phép đầu tư cho cơ 
quan hải quan để làm căn cứ giải quyết miễn thuế nhập khẩu…( CV số 123/TCHQ-KTTT ra ngày 05/01/2007). 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Ngày 14/6/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 104/2007/NĐ-CP về 
kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Theo đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ quy định tại NĐ này chỉ được thực 
hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ căn cứ là khoản nợ hợp pháp và đã quá hạn thanh toán. Doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ đòi nợ được đại diện cho chủ nợ thực hiện các biện pháp thích hợp để thu thập, phân tích, 
đối chiếu các thông tin liên quan, xác định rõ các khoản nợ; Thông báo việc đòi nợ và đề nghị khách nợ cung 
cấp thông tin, phối hợp hỗ trợ hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật pháp để khách nợ thực 
hiện nghĩa vụ trả nợ; Nhận tài sản do khách nợ hoặc tổ chức, cá nhân khác liên quan giao để thực hiện nghĩa vụ 
trả nợ của khách nợ theo ủy quyền của chủ nợ. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đại diện cho khách nợ:  
được áp dụng các biện pháp phù hợp để đàm phán, thương thuyết với chủ nợ về các nội dung do khách nợ ủy 
quyền.  

Các hoạt động bị cấm đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Thực hiện hoặc thông qua người khác 
thực hiện các hoạt động, hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, quyền tự do cá 
nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của khách nợ, chủ nợ và tổ chức, cá nhân khác liên quan; Sử 
dụng các thông tin có được từ hoạt động dịch vụ đòi nợ gây bất lợi tới chủ nợ và khách nợ để phục vụ cho các 
mục đích khác ngoài nội dung được ủy quyền hoặc tiết lộ những thông tin đó cho tổ chức, cá nhân khác trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác; Thực hiện các hoạt động, hành vi vượt quá quyền được pháp luật công 
nhận hoặc vượt quá phạm vi đã được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền; Đại diện đồng thời cho cả chủ nợ và 
khách nợ để xử lý đối với cùng một khoản nợ. 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đáp ứng đủ các điều kiện về vốn với mức vốn pháp định là 2 
tỷ đồng và phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp  hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động. 

Các hành vi vi phạm hành chính rong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ bị xử phạt vi phạm theo một trong 
các hình thức là phạt cảnh cáo và phạt tiền, mức phạt tối đa là 70 triệu đồng. 

2. Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart): Theo QĐ số 13/2007/QĐ-BKHCN ban hành ngày 12/06/2007, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: Techmart chỉ được tổ chức khi đáp ứng các điều kiện sau: Có số 
lượng gian hàng và công nghệ, thiết bị đăng ký tham gia giao dịch mua bán công nghệ, thiết bị đạt trên 60% số 
lượng dự kiến trong Đề án tổ chức Techmart; Cơ quan tổ chức Techmart gửi Báo cáo tổng kết Techmart và các 
hoạt động tiếp nối sau Techmart đã tổ chức (nếu có) về Bộ Khoa học và Công nghệ… 

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động giao dịch mua bán tại Techmart: Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và 
quyền chuyển giao công nghệ; Giao dịch mua bán công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao hoặc 
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giao dịch trái phép các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; Gian lận, lừa dối trong giao 
dịch mua bán công nghệ, thiết bị, dịch vụ chuyển giao công nghệ… 

Về quy mô: Techmart Việt Nam tổ chức ở quy mô cả nước, đa ngành có tối thiểu 200 gian hàng chuẩn và 1.000 
công nghệ, thiết bị; quy mô cả nước, chuyên ngành có tối thiểu 150 gian hàng chuẩn và 500 công nghệ, thiết bị; 
quy mô vùng, đa ngành có tối thiểu 100 gian hàng chuẩn và 350 công nghệ, thiết bị… 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

3. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Theo NĐ số 99/2007/NĐ-CP ban hành ngày 13/06/2007, Chính phủ 
quy định: dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và đơn giá xây dựng công trình, 
định mức chi phí cần thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó. Đối với công trình quy mô nhỏ, chỉ 
lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật thì tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán công trình. Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm 
tra dự toán công trình trước khi phê duyệt… 

Chủ đầu tư căn cứ phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể 
của công trình tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở cho việc xác định tổng 
mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình… 

Mức tạm ứng vốn đầu tư xây dựng công trình được quy định như sau: đối với hợp đồng tư vấn, mức tạm ứng tối 
thiểu là 25% giá hợp đồng. Đối với hợp đồng thi công xây dựng, mức tạm ứng vốn tối thiểu là 10% giá hợp 
đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; 15% đối với hợp đồng có giá trị từ 10 - 50 tỷ đồng và tối thiểu 
20% đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Đối với hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị, mức tạm ứng 
tùy theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp hơn 10% giá hợp đồng. Việc tạm ứng vốn để mua thiết bị trong hợp 
đồng thiết kế-cung ứng vật tư, thiết bị-thi công xây dựng (hợp đồng EPC) được căn cứ theo tiến độ cung ứng 
trong hợp đồng; các công việc khác như thiết kế, xây dựng thì mức tạm ứng tối thiểu là 15% giá trị công việc đó 
trong hợp đồng… 

Vốn tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán. Việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh 
toán lần đầu và kết thúc khi đối tượng đã thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng. Đối với công việc giải phóng mặt 
bằng, việc thu hồi vốn tạm ứng kết thúc sau khi đã thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán hợp lệ, chủ đầu tư phải thanh toán 
giá trị khối lượng công việc đã thực hiện cho nhà thầu. Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ, chủ đầu tư phải 
hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn. Trong năm kết thúc xây dựng 
hoặc năm đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu giá trị công việc hoàn thành trừ 
khoản tiền giữ lại để bảo hành công trình theo quy định… 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

4. Hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Ngày 15/06/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 
ban hành TT số 06/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ 
sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ 
tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 

Theo đó, thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày văn 
bản của UBND cấp tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành trở về sau mà thửa 
đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp Giấy chứng nhận, không được 
làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế 
chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất… 

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng 
thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng 
hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy 
chứng nhận cho thửa đất mới… 

Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã thuê đất của Nhà nước dưới 
hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho thuê, nhưng có nhu cầu bán nhà ở 
trên đất thuê đó thì phải chuyển sang hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất… 

Nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đã thuê đất của 
Nhà nước dưới hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho thuê 
trước ngày NĐ số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng có nhu cầu bán nhà ở trên đất thuê đó thì phải 
nộp khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở… 

TT này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

5. Quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Theo TT số 58/2007/TT-BTC ban hành ngày 12/06/2007, Bộ 
Tài chính hướng dẫn: kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp chi bảo hiểm xã hội phải sử dụng đúng chế độ, chính 
sách và quyết toán đầy đủ theo quy định. Sau khi quyết toán năm được duyệt nếu còn dư kinh phí thì được 
chuyển nguồn sang năm sau sử dụng và giảm trừ vào số cấp phát năm sau; trường hợp thiếu kinh phí thì Bộ Tài 
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chính bố trí vào dự toán của năm liền kề với năm duyệt quyết toán báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
để cấp bổ sung cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm nộp đủ, nộp đúng thời hạn các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế theo quy định và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trường hợp chậm nộp từ 30 ngày trở lên 
thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, đơn vị còn phải nộp số tiền chậm nộp cộng với tiền lãi theo mức lãi suất của hoạt động đầu 
tư Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm. 

TT này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

6. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh: Theo NĐ số 96/2007/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2007, 
Chính phủ quy định: Vốn pháp định của doanh nghiệp điện ảnh để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh là 01 tỷ đồng. Doanh nghiệp sản xuất phim thành lập và hoạt động trước ngày 01/01/2007 phải làm thủ 
tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày NĐ này có hiệu lực thi 
hành… 

Hộ gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động phải 
đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện và phải có địa điểm sử dụng hợp pháp, có trang 
thiết bị để kiểm tra nội dung, chất lượng kỹ thuật phim… 

Cơ sở điện ảnh khi sản xuất phim được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất 
nhập khẩu. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xây dựng rạp chiếu phim để kinh doanh phổ biến phim hoặc xây 
dựng công trình hoạt động điện ảnh khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai. Ngoài ra, cơ sở điện ảnh còn được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà theo quy định… 

Các rạp phải chiếu phim Việt Nam trong các đợt phim kỷ niệm ngày lễ của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, 
xã hội, đối ngoại theo quy định của Bộ Văn hóa-Thông tin. Tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam bảo đảm 
đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu tại rạp, trong tỷ lệ đó, phim Việt Nam phải được chiếu vào khoảng thời 
gian từ 18-22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác. Trên hệ thống truyền hình, tỷ lệ thời 
lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng thời lượng phát sóng 
phim. Đối với phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, thời lượng phát sóng phải đạt ít nhất 5% so với tổng số thời 
lượng phát sóng phim… 

Cấm những hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết phỉ báng, xúc phạm quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, giá trị biểu 
trưng dân tộc, đất nước, miệt thị dân tộc, tôn giáo; những hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết thể hiện sự 
đồng tình với tệ nạn xã hội, gây cảm giác hoảng loạn, mê muội trước các lực lượng siêu nhiên, ma quái hay 
hành vi đặt tên phim gây phản cảm, thô tục... 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

7. Trả lời đơn khiếu nại: Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết: Thời hiệu 
khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không 
được giải quyết hoạt kể từ ngày nhận được quyết  định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý, 
thì có quyền tiếp tục khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, trừ trường hợp QĐ giải 
quyết khiếu nại đó là quyết địh giải quyết khiếu nại cuối cùng, đối với vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn thì thời 
hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày. (CV số 2188/TCT-PCCS ngày 06/06/2007). 

8. Hướng dẫn thi hành Luật Du lịch: Ngày 01/06/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 92/2007/NĐ-CP Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 

Theo đó, khu du lịch được công nhận là khu du lịch quốc gia khi có đủ các điều kiện sau: Có tài nguyên du lịch 
đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, có khả năng thu hút nhiều khách du lịch; Có diện tích tối 
thiểu là một nghìn héc ta; Có khả năng bảo đảm phục vụ ít nhất một triệu lượt khách du lịch một năm; Có quy 
hoạch phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu của 
các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch; Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du 
lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; Có cơ 
sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí, thể thao và các cơ sở dịch vụ đồng bộ khác. 

NĐ này quy định rõ về về tài nguyên du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du 
lịch; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch; kinh doanh du lịch và quản lý nhà nước về du lịch. 

NĐ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế NĐ số 27/2001/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch; NĐ số 39/2000/NĐ-CP ngày 24 
tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch; các quy định liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam quy định tại NĐ số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 
2000 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh 
nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 

9. Quy định bổ sung về cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất: Về nội dung này, ngày 25/05/2007, Chính phủ 
đã ban hành NĐ số 84/2007/NĐ-CP, theo đó, một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại 
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NĐ này bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp; đất nông nghiệp để xây dựng trang trại tại khu vực nông thôn; đất 
do cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo sử dụng; trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện 
thủ tục chuyển quyền theo quy định; trường hợp cá nhân sử dụng đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận; 
trường hợp người nhận thừa kế quyền sử dụng đất là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; trường hợp đất do hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 
1993 trở về sau; trường hợp đất đã được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng 
người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất 

Việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu 
diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định như sau:  

Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất nhỏ 
hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo số liệu diện tích đo 
đạc thực tế; người sử dụng đất không được truy nhận số tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có) đối với phần diện tích 
ít hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn 
hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết theo quy định sau: 

a) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, 
không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng 
nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích 
đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với 
diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất; 

b) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà 
diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của 
người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận 
được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối 
với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà 
diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 
4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 NĐ này. 

Ngoài ra, NĐ này cũng quy định cụ thể về xử lý đối với một số trường hợp có thay đổi về quyền sử dụng đất; về 
thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ về đất; về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát 
triển kinh tế và việc giải quyết khiếu nại về đất đai. 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các quyền 
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất, trừ trường hợp trước ngày 01 tháng 11/2007 người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng 
nhận theo đúng quy định của pháp luật mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
và người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 
50 của Luật Đất đai. 

10. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá: Ngày 22 tháng  05/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành QĐ số 
521/2007/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá. 

Theo đó, mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hoá (bao gồm cả phụ tùng thay 
thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu 
Thầu khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.  

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài  trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 

11. Sửa đổi Quy chế kinh doanh xăng dầu: Ngày 22/05/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành QĐ số 
11/2007/QĐ-BTM sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo QĐ 
số 1505/2003/QĐ-BTM. 

Theo đó, Tổng đại lý chỉ ký hợp đồng với một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Tại một cửa hàng, trạm bán lẻ 
xăng dầu chỉ được bán xăng, dầu của một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, phải ghi biển hiệu của doanh nghiệp 
xăng dầu đầu mối đó… (quy định trước đây: Tổng đại lý có thể ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp xăng dầu 
đầu mối, nhưng phải tổ chức hệ thống đại lý bán lẻ riêng cho từng doanh nghiệp đầu mối)… 
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Tổ chức nhập khẩu xăng đầu theo đúng tiến độ về số lượng, cơ cấu chủng loại theo hạn mức nhập khẩu tối 
thiểu được giao, hoặc theo kế hoạch sản xuất đã đăng ký, bảo đảm chất lượng xăng dầu theo quy định và cung 
ứng đủ, ổn định cho hệ thống phân phối của mình đáp ứng các nhu cầu xăng dầu trên địa bàn kinh doanh, 
thường xuyên bảo đảm lượng xăng dầu dự trữ lưu thông bằng 20 ngày (trước đây: 15 ngày)… 

Tổng đại lý có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng làm Tổng đại lý bán xăng dầu cho một doanh nghiệp xăng 
dầu đầu mối. Trường hợp, thay đổi chuyển sang làm Tổng đại lý cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác, phải 
thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cũ theo quy định trước khi ký hợp đồng làm Tổng đại lý 
cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mới. 

12. Đăng ký thế chấp nhà ở: Nhằm đảm bảo thống nhất trong việc thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm 
bằng nhà ở, ngày 21/05/2007, Liên bộ Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng 
NN Việt Nam đã ra TTLT số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTN&MT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế 
chấp nhà ở. 

Việc đăng ký thế chấp nhà ở được thực hiện theo yêu cầu của một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng thế 
chấp nhà ở. Trong trường hợp đăng ký thế chấp nhà theo quy định của pháp luật về phá sản thì người yêu cầu 
đăng ký có thể là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Người yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở có thể là người 
được bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Trong trường hợp 
đăng ký thế chấp nhà ở cùng với quyền sử dụng đất ở thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện 
đồng thời việc đăng ký thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Trong trường hợp thế chấp nhà ở nhưng trong 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chưa ghi đầy đủ thông tin về đất ở hoặc chưa có thông tin về thửa đất nơi 
có nhà ở đó trong hồ sơ địa chính thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào 
Sổ đăng ký thế chấp nhà ở theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không ghi nội dung đăng ký thế chấp, chỉnh lý việc đăng ký thế chấp, 
xoá đăng ký thế chấp trên các loại giấy tờ sau đây và cũng không lập trang bổ sung đính kèm theo các loại giấy 
tờ sau đây: 

a) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 
năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; 

b) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của 
Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 
dựng; 

c) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo 
Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Nhà ở. 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, các hợp đồng thế chấp nhà ở đã được đăng 
ký theo quy định của pháp luật trước ngày TT này có hiệu lực thi hành không phải đăng ký lại theo hướng dẫn 
tại TT này. 

13. Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký: Ngày 18/05/2007, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 
chữ ký 

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị 
pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định 
này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của 
người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản. 

Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu 
cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác 
minh. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối 
chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với 
bản chính. 

Người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính có quyền yêu cầu bất kỳ cơ quan có thẩm quyền chứng thực 
nào thực hiện việc chứng thực, không phụ thuộc nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.  

Thời hạn cấp bản sao từ sổ gốc là ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trong trường hợp yêu cầu được gửi qua 
bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu 
điện), cơ quan, tổ chức cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu. Thời hạn thực hiện chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng thực chữ ký ngay trong buổi làm việc (buổi sáng hoặc buổi chiều), trường hợp yêu cầu 
chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày 
làm việc, trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được 
kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc. 

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau 
đây: 

Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo. 
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Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung. 

Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. 

Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền. 

Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.  

Nghị định này quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

14. Đăng ký cung cấp thông tin hợp đồng - Ngày 17/05/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành TT số 04/2007/TT-BTP 
hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, 
hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ. 

Hợp đồng cho thuê tài chính đã đăng ký có giá trị pháp lý đối với người thứ ba trong thời hạn có hiệu lực của 
việc đăng ký. Trong trường hợp tài sản cho thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính đã đăng ký bị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền thu giữ do bên thuê vi phạm pháp luật hoặc bên thuê chuyển giao tài sản cho thuê tài 
chính cho người thứ ba mà không có sự đồng ý của bên cho thuê thì bản sao đơn yêu cầu đăng ký có chứng 
nhận của Trung tâm Đăng ký hoặc Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng do Trung tâm Đăng ký cấp là 
căn cứ pháp lý để bên cho thuê tài chính được nhận lại tài sản cho thuê… 

Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc, nếu 
Trung tâm Đăng ký nhận được đơn sau 03 giờ chiều, thì việc giải quyết đăng ký được hoàn thành trong ngày 
làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký thì thời hạn giải quyết cũng 
không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ. 

15. Doanh nghiệp khoa học công nghệ - Theo NĐ số 80/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/05/2007, Chính phủ quy 
định: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng chế độ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như 
doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao kể từ khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện: doanh thu từ việc 
sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong năm thứ nhất 
đạt ít nhất là 30% tổng doanh thu, năm thứ hai đạt ít nhất là 50% và từ năm thứ ba trở đi đạt ít nhất là 70%, 
Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, Được Ban quản lý các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và UBND các địa phương ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ 
tầng với mức giá thấp nhất theo quy định… 

Cán bộ, viên chức thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn sẽ được tiếp tục ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi làm việc tại 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ và được chuyển xếp lương theo thang, bảng lương của doanh nghiệp với 
hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất với hệ số lương được hưởng trước khi chuyển sang làm việc tại doanh 
nghiệp… 

Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách 
nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ (doanh nghiệp không phải nộp lệ phí khi đăng ký và Giấy chứng nhận đồng thời là Giấy đăng ký hoạt động 
khoa học và công nghệ). Trường hợp không cấp, trong thời hạn nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

16. Quỹ phát triển KH và CN của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp: Ngày 16/05/2007, Bộ tài chính đã có QĐ số 
36/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 
tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Theo đó, mục đích thành lập của quỹ là tổ chức do doanh nghiệp thành lập để đầu tư cho hoạt động khoa học 
và công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sản 
phẩm, hợp lý hoá sản xuất của doanh nghiệp. 

Nguồn vốn của Quỹ được hình thành từ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp; nguồn vốn đóng góp tự nguyện, 
không vì mục đích lợi nhuận của các tổ chức hợp pháp, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn hợp lý 
khác… 

17. Xử lý vi phạm khai thác khoáng sản - Ngày 10/05/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 77/2007/NĐ-CP về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của NĐ 150/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
khoáng sản. 

Theo đó, hành vi không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo sai số liệu về hoạt động khai thác 
khoáng sản, mức phạt sau khi sửa đổi bổ sung giảm xuống còn 5 triệu đồng (quy điịnh trước đây có thể lên tới 
10 triệu đồng)… 

Hành vi khai thác khoáng sản không giấy phép đang diễn ra tràn lan hiện nay được sửa đổi đã quy định mức 
phạt khá cao là từ 10 - 80 triệu đối với hành vi khai thác không giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, giấy phép 
chuyển nhượng không đúng với quy định pháp luật. Mức phạt tiền cao nhất 100 triệu đồng áp dụng đối với hoạt 
động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại… 
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18. Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng: Ngày 10/05/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ 
số 64/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Quà tặng được điều chỉnh tại Quy 
chế này bao gồm: Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các giấy tờ có giá; 
Hiện vật, hàng hóa, tài sản; Dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước 
hoặc ngoài nước và các loại dịch vụ khác; Quyền được mua tài sản, nhà, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng 
thiết bị; các ưu đãi ngoài quy định của Nhà nước; việc sử dụng tài sản, nhà, đất đai, thiết bị của người khác mà 
không trả hoặc trả không đầy đủ chi phí cho việc sử dụng. 

Người được tặng quà theo quy định tại quy chế này chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật. 
Quà tặng phải được công khai, quản lý và sử dụng theo đúng các quy định tại Quy chế này. Cá nhân được nhận 
quà phải ký xác nhận; phải kê khai thu nhập trong trường hợp pháp luật có yêu cầu. Đối với quà tặng không 
đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì cá nhân, tổ chức nhận quà phải từ chối và giải thích rõ lý do với người 
tặng quà. Trong trường hợp không thể từ chối được, cán bộ phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình để xử 
lý theo quy định tại Quy chế này. 

Cũng theo Quy chế này, cán bộ, công chức khi ốm đau, tai nạn hoặc nhân dịp hiếu, hỷ, lễ , tết truyền thống 
được tặng quà có trị giá dưới 500.000 đồng Việt Nam mà việc tặng quà đó không liên quan đến các mục đích , 
hành vi quy định tại Điều 5 Quy chế này thì người được tặng quà tự quyết định mà không phải báo cáo và phải 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  Quy chế ban hành tại QĐ này 
không áp dụng đối với việc tặng quà theo quy định tại QĐ số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/04 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp, việc tặng quà của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền cho đối tượng chính sách, đối tượng là người có công cách mạng. 

19. Kinh doanh vận chuyển hàng không: Ngày 09/05/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 76/2007/NĐ-CP về kinh 
doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. 

Theo đó, hãng hàng không khai thác vận chuyển quốc tế sở hữu từ 01 đến 10 tàu bay cần vốn pháp định là 500 
tỷ đồng, khai thác vận chuyển nội địa cần vốn ít nhất 200 tỷ đồng. Trường hợp hãng hàng không khai thác thị 
trường quốc tế có 11 đến 30 tàu bay, vốn pháp định là 800 tỷ đồng, khai thác nội địa vốn pháp định 400 tỷ 
đồng. Các lĩnh vực kinh doanh hàng không khác cần vốn tối thiểu 50 tỷ đồng… 

NĐ cũng quy định rõ tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, tàu bay chở khách 
không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê 
mua, không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê…  

Về việc thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận 
chuyển hàng không, báo cáo kết quả thẩm định lên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 15 ngày, kể 
từ ngày nhận được tờ trình của Bộ trưởng Giao thông vận tải, Thủ tướng sẽ xem xét việc cấp giấy phép kinh 
doanh vận chuyển hàng không… 

20. Phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin - Ngày 03/05/2007, Chính phủ đã ban hành NĐ số 
71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công 
nghiệp công nghệ thông tin. 

Khu công nghệ thông tin tập trung có ranh giới địa lý xác định được công nhận khi có ít nhất 300 lao động trực 
tiếp làm việc tại các cơ sở CNTT. Riêng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh phải có ít nhất là 500 lao động, những cơ sở 
CNTT và trang thiết bị đi kèm phải sử dụng ít nhất một nửa diện tích mặt bằng… 

Xác định được tầm quan trọng của ngành CNTT, Nhà nước xếp lĩnh vực CNTT vào nhóm ưu tiên trong các 
chương trình học bổng đào tạo nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu 
tư hoặc tham gia vào hoạt động CNTT ở Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để mua nhà, đất ở theo quy định 
của pháp luật về đất đai, nhà ở. Nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi để đưa lao động phần mềm và thông tin 
số Việt Nam ra làm việc, học tập, thực tập ở nước ngoài. Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất CNTT được 
hưởng chế độ ưu đãi về thuế và sử dụng đất và các sản phẩm này được áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế 
giá trị gia tăng và thuế xuất khẩu. 

Tổ chức, cá nhân được tham gia nghiên cứu-phát triển và sản xuất sản phẩm CNTT tin trọng điểm khi có đầy đủ 
các điều kiện: có lĩnh vực hoạt động, trình độ chuyên môn phù hợp với việc nghiên cứu-phát triển CNTT trọng 
điểm, có năng lực kỹ thuật, công nghệ, giải pháp phát triển các sản phẩm CNTT phù hợp với chương trình phát 
triển các sản phẩm CNTT trọng điểm… 

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu-phát triển CNTT trọng điểm được Nhà nước ưu tiên đầu tư, 
được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại cho ngân sách nhà 
nước một phần doanh thu mang lại từ việc kinh doanh sản phẩm CNTT và không được phép chuyển giao, bán, 
chuyển nhượng công nghệ CNTTTĐ do Nhà nước đầu tư khi chưa có sự đồng ý của cơ quan tiếp nhận, xử lý và 
đăng ký hồ sơ ban đầu… 

21. Triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản - Theo Chỉ Thị số 11/2007/CT-TTg ngày 08/05/2007 thì chậm 
nhất trong quý II/2007, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành việc rà soát và bãi bỏ 
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hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định do địa phương đã ban hành trước đây không còn phù hợp hoặc trái với quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản… 

Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
thuế và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy thị trường 
bất động sản phát triển… 

Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ Đề án thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường bất động sản tạo khung 
pháp lý để mở rộng từng bước quyền của các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản phù 
hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế… 

22. Quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán, các doanh nghiệp 
bảo hiểm được chủ động điều chỉnh tăng, giảm mức phí bảo hiểm trong phạm vị 25% so với Biểu phí bảo hiểm 
phù hợp với điều kiện, điều khoản bảo hiểm giao kết.  

Chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Quy tắc này là bảo hiểm tài sản đối với các rủi ro về cháy, 
nổ của: Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; Máy móc thiết bị; Hàng hóa, vật tư, tài sản 
khác. Những tài sản này chỉ thực sự được bảo hiểm khi giá trị của chúng tính được thành tiền và được ghi trong 
Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và 
được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo 
hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của doanh nghiệp bảo hiểm 
và bên mua bảo hiểm. Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Biểu phí ban hành là mức phí bảo hiểm được tính 
trên cơ sở 1 năm. Trường hợp thời gian bảo hiểm khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính tương ứng theo tỷ lệ của 
thời hạn bảo hiểm. Đối với số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm được tính trên 
cơ sở giá trị trung bình đó. Đối với số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị tối đa thì phí bảo hiểm được tính 
trên cơ sở giá trị tối đa theo thông báo của bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được thu trước 75% 
số phí bảo hiểm tính trên cơ sở giá trị tối đa này.  

Đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ mang tính đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong 
Quy tắc, Biểu phí do Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được phép thỏa 
thuận về điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm để tiến hành bảo hiểm kịp thời và phải báo cáo Bộ Tài chính để theo 
dõi, quản lý. (QĐ số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007) 

23. Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng về an ninh quốc gia - Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 được Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 20/4/2007 quy định: bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG là 
trách nhiệm của toàn dân, của cơ quan, tổ chức quản lý công trình, của lực lượng bảo vệ, trong đó lực lượng 
bảo vệ Công an, Quân đội làm nòng cốt. 

Công trình quan trọng liên quan đến ANQG được đầu tư bằng 100% vốn từ ngân sách Nhà nước thì kinh phí 
dành cho công tác bảo vệ được bảo đảm theo quy định của Chính phủ. Công trình quan trọng về ANQG được 
đầu tư bằng các nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước thì được bảo đảm kinh phí hoạt động cho lực 
lượng Công an, Quân đội, riêng kinh phí bảo vệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước hỗ trợ một phần. 

Công trình quan trọng liên quan đến ANQG phải có đủ 2 tiêu chí. Một là, công trình tập trung bí mật Nhà nước 
hoặc là nơi lưu giữ, bảo quản những hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng, nơi bảo quản những vật liệu, 
chất đặc biệt nguy hiểm đối với sự sống con người, môi trường sinh thái, cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng 
khác liên quan an ninh quốc gia. Hai là, công trình đòi hỏi phải áp dụng công tác bảo vệ đặc biệt, tuyệt đối an 
toàn trong quá trình khảo sát, thiết kế, xây dựng, quản lý và sử dụng. 

Trách nhiệm chủ yếu bảo vệ công trình quan trọng về ANQG được giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng như: Tổ 
chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp, phương án 
bảo vệ công trình, thực hiện các hoạt động bảo vệ, tuần tra, canh gác, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 
đảm an ninh, an toàn cho người và công trình trong quá trình khảo sát, thiết kế, xây dựng, sử dụng... 

Ngoài lực lượng chuyên trách thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì tiêu chuẩn người làm công tác bảo vệ của 
cơ quan, tổ chức quản lý công trình quan trọng liên quan ANQG là công dân đủ 18 tuổi trở lên, có đủ phẩm chất, 
năng lực... 

Pháp lệnh có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2007. 

24. Quy định về việc ký kết các điều ước quốc tế - Ngày 20/04/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế, quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. 

Việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế phải tuân thủ những nguyên tắc sau: Phù hợp với lợi ích quốc gia, 
đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền 
quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật 
quốc tế, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định về cùng 
một lĩnh vực; Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của thỏa thuận quốc tế được ký kết; Chỉ có giá trị ràng buộc đối 
với cơ quan đã ký kết thỏa thuận quốc tế, không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Nhà nước 
hoặc Chính phủ Việt Nam. 
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Pháp lệnh có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007. 

25. Thực thi dân chủ ở cơ sở: Ngày 20/04/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 
34/2007/PL-UBTVQH11 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Theo đó, hằng năm, Ban thường trực UBMTTQVN cấp xã sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch HĐND 
và chủ tịch UBND cấp xã. Nếu số phiếu tín nhiệm dưới 50% số người thuộc thành phần lấy phiếu thì đề nghị 
HĐND cùng cấp xem xét miễn nhiệm… 

Ngoài ra, chính quyền cấp xã công khai cho dân biết phương án điều chỉnh quy hoạch đất đai, quy hoạch khu 
dân cư, công tác tái định cư, Chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ công chức, Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chủ 
tịch HĐND và UBND cấp xã, Quy định dân bàn và QĐ trong việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban 
thanh tra nhân dân, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư, Quy 
định nhân dân giám sát đại biểu HĐND, cán bộ công chức cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố và cán bộ công chức, 
viên chức làm việc, sinh sống trên địa bàn, giám sát quá trình thực hiện các công trình, dự án của cấp trên đầu 
tư trên địa bàn xã, thôn, tổ dân phố... 

Pháp lệnh có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007. 

26. Chỉ định thầu lĩnh vực xây dựng - Ngày 11/04/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 49/2007/QĐ-TTg 
về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng. 

Đó là các trường hợp: Lập đồ án quy hoạch xây dựng, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây 
dựng công trình sau khi thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, rà phá bom mìn, vật nổ để 
chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình… 

Đối với trường hợp lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng công trình sau khi thi tuyển 
phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng và có kết quả thi tuyển, chủ đầu tư cùng tác giả của phương 
án thiết kế kiến trúc được lựa chọn trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng để thực hiện việc lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình và thiết kế xây dựng khi tác giả của phương án thiết kế kiến trúc có đủ điều kiện năng lực theo 
quy định, trường hợp tác giả phương án kiến trúc không đủ điều kiện năng lực thì có thể liên doanh với tổ chức 
tư vấn thiết kế có đủ điều kiện năng lực để ký kết hợp đồng với chủ đầu tư. Nếu tác giả của phương án thiết kế 
kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì chủ đầu 
tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật… 

QĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

27. Bảo hiểm xe cơ giới - Ngày 09/4/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành QĐ số 23/2007/QĐ-BTC 
ban hành Chế đội Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

Theo đó. khi tai nạn giao thông xảy ra (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn) chủ xe cơ giới phải gửi cho 
doanh nghiệp bảo hiểm thông báo tai nạn… 

Trường hợp chủ xe cơ giới không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác 
định, hai bên sẽ thoả thuận chọn giám định viên kỹ thuật chuyên nghiệp thực hiện việc giám định. Kết luận của 
giám định viên kỹ thuật chuyên nghiệp là căn cứ để xác định thiệt hại. Trường hợp kết luận của giám định viên 
kỹ thuật chuyên nghiệp khác với kết luận của giám định viên bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu chi phí 
giám định. Trường hợp kết luận của giám định viên kỹ thuật chuyên nghiệp trùng với kết luận của giám định 
viên bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải chịu chi phí giám định… 

Trường hợp có yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải thông báo bằng văn bản cho doanh 
nghiệp bảo hiểm trước 15 ngày. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo huỷ bỏ, nếu doanh 
nghiệp bảo hiểm không có ý kiến thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được hủy bỏ, doanh nghiệp bảo hiểm phải 
hoàn lại cho chủ xe 80% phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ, trừ trường hợp trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm 
đang có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm liên quan đến chiếc xe yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, doanh 
nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm… 

28. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin - Theo NĐ số 63/2007/NĐ-CP ban hành ngày 
10/04/2007, Chính phủ quy định: mức phạt tiền cao nhất từ 70 đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với các 
hành vi: phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có hành vi 
làm hệ thống máy chủ tên miền quốc gia hỏng hóc, ngưng hoạt động hoặc hoạt động không bình thường, phá 
hoại hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu tên miền quốc gia, gian lận, giả mạo để được hưởng các ưu đãi về đầu tư, tài 
chính và các ưu đãi khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để hoạt động vào các lĩnh vực khác… 

Phạt tiền từ 60 đến 70 triệu đồng đối với hành vi đánh cắp công nghệ, giải pháp, bản quyền của sản phẩm công 
nghệ thông tin trọng điểm do Nhà nước đầu tư… 

Hành vi ngăn cản trái pháp luật sự hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin giữa cơ sở đào tạo 
với các tổ chức doanh nghiệp trong, ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì có thể bị phạt 
tiền từ 10 đến 20 triệu đồng… 

Phạt tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm như trích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá 
nhân khác mà theo quy định của pháp luật là được phép trích dẫn nhưng không nêu rõ nguồn gốc của thông tin 
đó, không xây dựng hoặc không áp dụng nội quy đảm bảo an toàn thông tin… 
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29. Luật Tổ chức Quốc hội: Ngày 02/04/2007, Quốc hội đã thông qua Luật số 83/2007/QH11 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 

Luật quy định: Quốc hội thành lập Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban sau: Pháp luật, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính, 
ngân sách, Quốc phòng và an ninh, Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Các vấn đề xã hội, 
Khoa học, công nghệ và môi trường, Đối ngoại. 

UB pháp luật sẽ thẩm tra dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đề nghị của cơ quan 
khác, tổ chức, đại biểu Quốc hội về xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị của đại biểu Quốc hội về luật, pháp lệnh, 
Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh về dân sự, hành chính, về tổ chức bộ máy nhà nước, trừ tổ chức bộ máy 
của các cơ quan tư pháp, thẩm tra các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao… 

Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. 

30. Quản lý chất thải rắn - Theo NĐ số 59/2007/NĐ-CP ban hành ngày 09/04/2007, Chính phủ quy định: chất thải 
rắn (CTR) thông thường phải được kiểm soát, phân loại ngay tại nguồn và phải được lưu giữ trong các túi hoặc 
thùng được phân biệt bằng màu sắc. CTR nguy hại phải được phân loại tại nguồn và lưu giữ riêng. Không được 
để lẫn CTR thông thường. Nếu để lẫn CTR nguy hại vào CTR thông thường thì hỗn hợp CTR đó phải được xử lý 
như CTR nguy hại. 

Trên các trục phố chính, các khu thương mại, các công viên, quảng trường, các điểm tập trung dân cư, các đầu 
mối giao thông và các khu vực công cộng khác phải bố trí các phương tiện lưu giữ CTR. 

Nhà nước khuyến khích mọi hình thức đầu tư cho lĩnh vực CTR: BCC, BOT, BTO, BT, mua lại doanh nghiệp, mua 
trái phiếu, đầu tư chứng khoán và các hình thức đầu tư khác… 

Tổ chức, cá nhân có thể đầu tư để thành lập hợp tác xã, hộ kinh doanh hoặc các hình thức khác để thực hiện 
việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTR tại khu vực điểm dân cư nông thôn, làng nghề chưa có dịch vụ thu gom, 
vận chuyển CTR… 

Việc thu gom, lưu giữ vận chuyển CTR thông thường do các công ty dịch vụ, hợp tác xã dịch vụ hoặc hộ gia đình 
thu gom thông qua hợp đồng vận chuyển dịch vụ. CTR nguy hại được thực hiện bởi các tổ chức có năng lực phù 
hợp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại. Các phương tiện 
vận chuyển phải là phương tiện chuyên dụng, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Sau khi thu gom, thời 
gian lưu giữ các CTR không quá 2 ngày. 

Tại cơ sở xử lý CTR và các công trình phụ trợ với quy mô khác nhau đều phải tổ chức quan trắc môi trường 
trong suốt thời gian hoạt động và 5 năm kể từ khi đóng bãi, kết thúc hoạt động. Định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần, 
chủ xử lý CTR phải tiến hành quan trắc môi trường. 

31. Ghi nhãn hàng hoá: Ngày 06/04/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TT số 09/2007/TT-BKHCN 
hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá. 

Theo đó, hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung 
bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên 
nhãn gốc của hàng hoá. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc. Nhãn phụ 
phải được gắn trên hàng hoá hoặc bao bì thương phẩm của hàng hoá và không được che khuất nội dung của 
nhãn gốc. Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn gốc... 

Hàng hoá sản xuất, lắp ráp, chế biến, đóng gói tại Việt Nam để lưu thông trong nước thì tổ chức cá nhân hoàn 
thiện hàng hoá hoặc thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hoá trước khi đưa vào lưu thông phải 
thực hiện ghi nhãn hàng hoá... 

Trường hợp một hàng hoá có nhiều công dụng thì căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa để xếp vào loại 
tương ứng. Trường hợp hàng hoá xếp được ở nhiều loại thì xếp vào loại có tính chất, công dụng hợp lý hơn.... 

Trường hợp tên chất chiết xuất, tinh chất từ các nguyên liệu tự nhiên ghi kèm tên hàng hoá thì phải ghi thành 
phần định lượng chất chiết xuất, tinh chất hoặc khối lượng nguyên liệu tương đương dùng để tạo ra lượng chất 
chiết xuất, tinh chất đó... 

32. Kinh doanh xăng dầu: Theo Nghị đinh số 55/2007/NĐ-CP ban hành ngày 06/04/2007, Chính phủ quy định: các 
doanh nghiệp xăng dầu được tự QĐ giá bán xăng theo cơ chế thị trường, trên cơ sở giá thế giới, thuế nhập 
khẩu, các chi phí đầu vào... đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, lợi nhuận hợp lý để tái đầu tư, phát triển sản 
xuất và các hoạt động kinh doanh của DN. Nhà nước chỉ quản lý gián tiếp bằng các quy định về điều kiện kinh 
doanh xăng dầu, điều hòa cung cầu, mua, bán hàng dự trữ quốc gia và thực hiện kiểm soát các yếu tố hình 
thành giá khi có dấu hiệu liên kết độc quyền về giá hay đầu cơ nâng giá… 

Bên cạnh đó, khi thấy có dấu hiệu lợi dụng tăng giá và có khiếu nại của người tiêu dùng và các cơ quan liên 
quan thì cơ quan nhà nước sẽ kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý nhà nước thấy giá thế giới lên 
và sự điều chỉnh của doanh nghiệp là hợp lý thì phải chấp nhận… 

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp chế biến xăng dầu phải bảo đảm mức dự trữ lưu 
thông xăng dầu tối thiểu bằng 20 ngày cung ứng… 

Trong quá trình kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải niêm yết công khai tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường. Nghiêm 
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cấm sử dụng phương tiện đo lường chưa qua kiểm định hoặc hết thời hạn sử dụng. Khi phát hiện phương tiện 
đo lường bị hư hỏng phải ngừng ngay việc sử dụng và báo cơ quan quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
sửa chữa và kiểm tra lại… 

33. Ghi nhãn hàng hóa: Hướng dẫn NĐ số 89/2006/NĐ-CP, Bộ KH & CN đã  ban hành TT số 09/2007/TT-BKHCN 
ngày 06/04/2007 về ghi nhãn hàng hóa. Các quy định ban hành tại TT này bao gồm các nội dung liên quan như 
Ghi nhãn phụ, Phân biệt bao bì thương phẩm với bao bì chứa đựng hàng hoá không phải là bao bì thương phẩm, 
Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hoá, Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá. Các nội dung về nhãn hàng hóa bao 
gồm Tên hàng hoá, Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá, Định lượng hàng hoá, Ngày 
sản xuất, hạn sử dụng, hạn bảo quản, Thành phần, thành phần định lượng, Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an 
toàn. Việc hướng dẫn nội dung chi tiết và cách ghi nhãn hàng hoá đối với các sản phẩm đặc thù thuộc lĩnh vực 
quản lý chuyên ngành do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ 

34. Giải quyết khiếu nại và tranh chấp dịch vụ bưu chính, viễn thông: Ngày 05/04/2007, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, 
Viễn thông đã ban hành QĐ số 05/2007/QĐ-BBCVT ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải 
quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và 
Internet. 

Theo đó, giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp phải tân theo nguyên tắc: Khiếu nại trước hết 
phải được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp qua thương lượng không đạt được thỏa 
thuận, bên cung cấp dịch vụ phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác định rõ nguyên nhân, giải 
quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại, Việc hướng dẫn giải quyết tranh chấp được thực hiện trên nguyên 
tắc dân chủ, khách quan, đảm bảo công bằng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp… 

Thời hiệu khiếu nại đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế là 06 tháng kể từ ngày sau ngày gửi, 
Dịch vụ viễn thông và Internet: về giá cước là 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo hoặc hóa đơn thanh 
toán cước đầu tiên hoặc kể từ ngày thanh toán cước dịch vụ, về chỉ tiêu chất lượng dịch vụ và các vi phạm khác 
là ba 03 tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc xảy ra vi phạm. 

Thời hiệu hướng dẫn giải quyết tranh chấp là 30 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được kết quả giải quyết 
khiếu nại của bên cung cấp dịch vụ hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà bên cung cấp dịch vụ 
không giải quyết đơn khiếu nại… 

35. Triển khai thi hành Luật Cư trú: Theo Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ra ngày 29 tháng 03/2007, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ thị: công an các địa phương bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, 
quản lý cư trú, chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ làm công tác 
đăng ký, quản lý cư trú các cấp có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân, cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, thủ tục 
đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà, giải quyết 
kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp 
luật. 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân 
liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công 
chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân. 

36. Quy định về vận tải khách bằng taxi: Theo QĐ số 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ban 
hành ngày 26 tháng 03/2007, quy định: tất cả các xe ôtô tham gia hoạt động taxi không được sử dụng quá 12 
năm. Xe taxi tham gia chở khách phải là xe từ 4-8 chỗ ngồi, kể cả lái xe, phải có phù hiệu xe taxi do Sở GTVT 
hoặc Sở GTCC cấp, trên nóc xe phải có hộp đèn có chữ taxi, hai bên thành xe ghi tên hãng, điện thoại, logo của 
doanh nghiệp, số thứ tự của xe. Đồng hồ tính tiền phải lắp ở vị trí để khách quan sát dễ dàng và phải được kiểm 
định thường xuyên… 

Các doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng bằng taxi bắt buộc phải có bãi đỗ xe riêng, phải có 
giấy chứng nhận cho phép sử dụng tần số vô tuyến điện, đăng ký màu sơn xe riêng… 

Lái xe taxi phải có chứng chỉ hành nghề do hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cấp, khi làm nhiệm vụ phải mặc đồng 
phục, đeo biển tên, mang theo giấy chứng nhận tập huấn lái xe taxi… 

37. Xác định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá: Ngày 06/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 13/2007/TT-BTC 
sửa đổi, bổ sung TT số 34/2005/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước 
để bán đấu giá. 

Theo đó, tài sản nhà nước do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác 
ở Trung ương QĐ bán đấu giá, thì giá khởi điểm do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương QĐ hoặc thành lập Hội đồng định giá để quyết định. 

Đối với các tang vật, phương tiện còn lại, việc chuyển giao để bán đấu giá được thực hiện như sau: các tang vật, 
phương tiện của một vụ vi phạm hành chính có giá trị dưới 10 triệu đồng, thì chuyển giao cho cơ quan tài chính 
cấp huyện để tổ chức bán đấu giá, từ 10 triệu đồng trở lên, thì chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 
cấp tỉnh để tổ chức bán đấu giá. 
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38. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm: Theo NĐ số 31/2007/NĐ-CP ban hành 
ngày 02/03/2007, Chính phủ quy định: hành vi để nguyên liệu hoặc sản phẩm hoá chất nguy hiểm tồn đọng quá 
mức quy định tại khu vực sản xuất, Đóng gói hoá chất nguy hiểm sai quy cách đăng ký, tổ chức, cá nhân có 
hành vi lấn chiếm đất xây dựng công trình trong phạm vi vành đai an toàn khu vực có hoạt động hoá chất nguy 
hiểm… có thể bị phạt tiền từ 03 đến 05 triệu đồng. 

Việc sử dụng nguyên liệu sản xuất hoá chất nguy hiểm kém phẩm chất hoặc nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 
Sản xuất không đúng loại sản phẩm hoá chất nguy hiểm đã đăng ký và được phép đưa vào sản xuất, sử dụng, 
Không thực hiện hoặc không duy trì thường xuyên việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoá chất nguy hiểm… sẽ 
bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. 

Mức phạt tiền cao nhất là 50 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi sau: Tổ chức nghiên cứu, chế thử hoá chất 
nguy hiểm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, giao nhiệm vụ, Không có tường che chắn 
bảo vệ bên ngoài hoặc kết cấu tường che chắn bảo vệ bên ngoài không đạt yêu cầu khi chưa đảm bảo khoảng 
cách an toàn, cố ý không đăng ký đánh giá hoặc dùng thủ đọan gian dối không đăng ký đánh giá hoá chất mới, 
để thất thoát hoá chất nguy hiểm tại kho bảo quản hoá chất nguy hiểm, vận chuyển hoá chất nguy hiểm không 
có Giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm. 

39. Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ: Theo Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ra ngày 02/03/2007, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu: bố trí đủ kho tàng để bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Đến/2010, các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương phải có kho lưu trữ chuyên dụng, tiến tới các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
cũng phải có kho chuyên dụng, các xã, phường, thị trấn phải bố trí diện tích thoả đáng trong trụ sở làm việc của 
UBND để tập trung bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị của địa phương mình. Kho lưu trữ phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử. Đến/2010, các 
ngành, các cấp phải giải quyết xong cơ bản tình trạng tài liệu hiện đang còn tồn đọng trong kho lưu trữ chưa 
được phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị tài liệu, thống kê và lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, tra tìm tài liệu 
lưu trữ. 

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, kiện toàn tổ chức bộ máy 
và bố trí đủ biên chế làm lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ, bảo đảm kinh phí cho hoạt động lưu trữ. 

40. Hỗ trợ các doanh nghiệp về các quy định của WTO: Theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ra ngày 27/02/2007 
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt 
Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Chính phủ yêu cầu: cần sử dụng đa dạng các kênh thông 
tin và các phương tiện truyền thông, các lớp tập huấn để phổ biến các cơ hội, thách thức khi Việt Nam gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cũng như nội dung các cam kết cụ thể cho các đối tượng có liên quan. 
Định hướng thông tin phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh thông tin sai 
lệch về tác động của WTO. Sử dụng các phương tiện truyền thông để hỗ trợ các doanh nghiệp nắm vững chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội của nước ta và các quy tắc, luật lệ của WTO. 

Chính phủ khẳng định sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết gia nhập và các nghĩa vụ khác của Việt Nam trong 
WTO, xác định các nội dung cam kết có thể thực hiện trực tiếp và các nội dung cần phải nội luật hóa để xây 
dựng chương trình sửa đổi các luật, pháp lệnh và các văn bản dưới luật liên quan. Đồng thời, tiến hành rà soát 
hệ thống pháp luật hiện hành, loại bỏ những quy định chồng chéo, không phù hợp với cam kết, ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể, bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho mọi 
chủ thể tham gia thị trường. 

Chính phủ cũng sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư và phát triển sản phẩm phù hợp với quy định của WTO thay 
cho các biện pháp trợ cấp xuất khẩu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm phù hợp với các quy định quốc tế để bảo vệ thị trường nội địa và người tiêu dùng. 

Đối với thị trường bất động sản, Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế, chính sách cho các nhà đầu tư nước ngoài tham 
gia hiệu quả hơn vào thị trường bất động sản, xây dựng phương án và lộ trình thực hiện giá giao đất và giá thuê 
đất theo cơ chế thị trường, bao gồm cả giá thuê đất của doanh nghiệp nhà nước. 

Chính phủ cho phép phát triển thị trường điện cạnh tranh, đa dạng hóa nguồn cung cấp điện, bảo đảm điện cho 
các ngành sản xuất-kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. 

41. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Ngày 14/2/2007, Bộ Xây dựng ban hành TT số 02/2007/TT-BXD hướng 
dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Ngoài ra, TT này còn 
hướng dẫn các quy định về hồ sơ, nội dung, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư xây 
dựng công trình quy định tại NĐ  số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và NĐ số 112/2006/NĐ-CP ngày 
29/9/2006 của Chính phủ.  

42. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư: Theo NĐ số 28/2007/NĐ-CP ban hành 
ngày 26/ 02/2007 thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp phải cấp Giấy đăng 
ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn. 
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Chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư do cơ sở đào tạo nghề luật sư của Bộ Tư pháp, Tổ chức 
luật sư toàn quốc cấp hoặc do cơ sở đào tạo nghề luật sư của nước ngoài cấp, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công 
nhận mới có giá trị. 

Các tổ chức hành nghề LS nước ngoài khi xin hoạt động tại Việt Nam thì hồ sơ và các giấy tờ kèm theo phải 
được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Kể từ ngày được cấp Giấy 
phép hoạt động, trong vòng 15 ngày, tổ chức hành nghề LS nước ngoài tại Việt Nam phải đăng báo trong 3 số 
liên tiếp và ra thông báo đến các cơ quan liên quan… 

Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật hoặc 
luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý và được tính theo giờ hoặc 
tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất quy ra giờ không được vượt quá 100.000 đồng/1 giờ làm việc 
của luật sư. Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho luật 
sư là 120.000 đồng/1ngày làm việc của luật sư. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại 
Việt Nam phải đăng báo địa phương hoặc báo trung ương trong ba số liên tiếp, thông báo bằng văn bản cho 
Đoàn luật sư, Cơ quan thuế của địa phương, nơi đặt trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt 
Nam… 

43. Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính: Theo NĐ số 27/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2007, cơ quan 
tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính với cơ quan tài chính phải 
sử dụng chữ ký số. Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính phải 
sử dụng chữ ký số và chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp. 

Chứng từ điện tử chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của các bên tham gia giao dịch, trừ trường hợp 
pháp luật chuyên ngành có quy định khác, việc tiêu hủy chứng từ điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các 
bên tham gia đã thỏa thuận. Chứng từ điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. Chứng từ điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có QĐ khác của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy chứng từ điện tử không được làm ảnh 
hưởng đến tính toàn vẹn của các chứng từ điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của 
hệ thống thông tin… 

Chứng từ điện tử bị niêm phong, tạm giữ, tịch thu phải theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền QĐ và thực hiện các biện pháp niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử thì tổ chức, 
cá nhân không được phép khai thác, sử dụng, sửa đổi chứng từ điện tử này trong hệ thống thông tin của mình 
để giao dịch hoặc sử dụng cho mục đích khác… 

Chứng từ điện tử được gửi, nhận và xử lý giữa cá nhân với hệ thống thông tin tự động hoặc giữa các hệ thống 
thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý. Tổ chức, cá nhân chịu toàn bộ trách nhiệm trong 
việc sử dụng hệ thống thông tin tự động trong các hoạt động tài chính của mình. Khi cần thiết, chứng từ điện tử 
có thể chuyển sang chứng từ giấy và ngược lại… 

44. Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet: Theo Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT ra ngày 
23/02/2007, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu: các doanh nghiệp viễn thông và internet tăng cường 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trang thiết bị thuộc quyền quản lý, không được lợi dụng hoặc để người khác lợi 
dụng gây mất trật tự an toàn xã hội, các hệ thống thiết bị, các phần mềm đưa vào sử dụng trên mạng Internet 
tuân thủ quy trình và quy chế đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin, tham khảo các chuẩn quản 
lý an toàn TCVN 7652, ISO 27001. Đảm bảo khả năng truy vết và khôi phục thông tin trong trường hợp có sự 
cố. 

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet (hosting, mail, FTP…) phải có các biện pháp 
đảm bảo an ninh thông tin. 

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên mạng Internet hoặc cung cấp dịch vụ an toàn an ninh mạng 
phải nghiêm túc thực hiện sự điều phối của Trung tâm VNCERT trong hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet ở 
Việt Nam, hợp tác với Trung tâm VNCERT trong việc kiểm tra đánh giá năng lực đảm bảo an toàn mạng trong 
đơn vị mình khi có dấu hiệu hay nguy cơ mất an toàn mạng. 

45. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính: Theo Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ra ngày 
22/02/2007, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và có các biện pháp cụ thể 
để bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, dự toán ngân sách hàng/về việc mua bản quyền chương 
trình máy tính cho các đơn vị trực thuộc, có kế hoạch từng bước xử lý các chương trình máy tính không có bản 
quyền hợp pháp tại các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả với 
chương trình máy tính, ngăn chặn các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, 
tàng trữ, lưu thông hàng hoá và dịch vụ về quyền tác giả đối với chương trình máy tính. 

46. Quản lý cấp phép xây dựng: Theo Chỉ thị số 02/2007/CT-BXD ra ngày 07/02/2007 về việc đẩy mạnh công tác 
cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị: các cơ quan 
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chuyên môn và UBND các cấp phải thưc hiện ngay các công việc sau: Công bố, công khai quy hoạch chi tiết xây 
dựng đô thị để nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch; Chỉ đạo các cơ 
quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phiền hà trong việc xác nhận giấy tờ 
hợp pháp về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh việc cấp phép xây dựng, kiểm tra, thanh tra, xử lý 
vi phạm đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép và vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh, môi 
trường, kể cả những công trình được miễn giấy phép xây dựng… 

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải: niêm yết công khai các thủ tục, quy trình cấp phép xây dựng tại nơi cấp 
giấy phép, thực hiện cải cách hành chính trong việc nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Khi cần làm 
rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng mà không thuộc trách 
nhiệm của người xin cấp giấy phép xây dựng, thì cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ 
quan đó. 

Chủ đầu tư xây dựng công trình phải: thông báo ngày khởi công xây dựng công trình bằng văn bản cho Uỷ ban 
nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 7 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công 
trình; Xây dựng theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp; Treo biển báo công khai các thông tin về 
công trình được phép xây dựng tại công trường theo quy định. (CT số 02/2007/CT-BXD ra ngày 07/02/2007). 

47. Phiên họp Chính phủ thường kỳ/01/2007: NQ số 07/2007/NQ-CP ra ngày 06/02/2007, Chính phủ quyết nghị các 
vấn đề sau: việc xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hoá bảo đảm công khai, sát thị trường, rút 
ngắn thời gian và khắc phục tình trạng khép kín. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá đã đa dạng nguồn huy động 
vốn để ổn định sản xuất, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả và nâng cao thu nhập 
cho người lao động. Cần tạo cơ sở pháp lý và ổn định nguồn kinh phí cho việc giải quyết lao động dôi dư, góp 
phần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời bảo đảm chính sách cho người lao động… 

Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước, phát huy tối đa hiệu quả, tiềm năng, nguồn lực về đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ và phân bố lại lao 
động ở khu vực nông thôn, nông nghiệp. Đồng thời hạn chế sự tập trung ruộng đất quá mức, bảo đảm phát 
triển bền vững, ổn định chính trị, xã hội khu vực nông thôn. 

Cần tập trung thanh tra về sử dụng vốn của các dự án lớn, công trình trọng điểm, thực hiện quy hoạch và sử 
dụng đất đai, tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, quản lý và sử dụng ngân sách... nhằm tạo sự 
chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết 
dứt điểm cơ bản các vụ việc khiếu nại tồn đọng, tổ chức tốt công tác tiếp dân và xử lý kịp thời, hạn chế khiếu 
kiện đông người, vượt cấp về Trung ương, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã 
hội, nhất là trong thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII…(NQ số 07/2007/NQ-CP ra ngày 
06/02/2007) 

48. An ninh hàng không: Theo quy định, cảng vụ sân bay có quyền đình chỉ chuyến bay, yêu cầu máy bay hạ cánh 
trong trường hợp chuyến bay vi phạm các quy định về an ninh hàng không, phát hiện chuyến bay có dấu hiệu bị 
uy hiếp… 

Cảng vụ cũng có quyền đình chỉ hoạt động của thành viên tổ bay, tạm giữ máy bay trong trường hợp vi phạm về 
an ninh hàng không. Người khai thác cảng hàng không, sân bay có quyền xác định ranh giới các khu vực hạn 
chế tại cảng hàng không, bố trí mặt bằng lắp đặt và khai thác sử dụng các trang thiết bị kiểm tra, giám sát an 
ninh hàng không. 

Đồng thời, phối hợp với hải quan cửa khẩu phát hiện các đồ vật hoặc các chất nguy hiểm đưa lên máy bay, thực 
hiện việc tuần tra canh gác, bảo vệ kiểm soát an ninh tại khu vực sân bay. 

Điểm mới của chương trình này là, hành khách bị hạn chế việc mang chất lỏng lên máy bay theo diện hành lý 
xách tay. (QĐ số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/2/2007). 

49. Giới hạn tốc độ xe cơ giới: Kể từ ngày 15/3/2007, xe máy, ôtô dưới 30 chỗ chạy trong đô thị đạt tốc độ tối đa là 
40 km/h, tăng 5 km/h so với trước đây… Tốc độ tối đa của các phương tiện được phân biệt trên 2 nhóm địa hình 
trong và ngoài khu đông dân cư. Tại khu đông dân, xe dưới 30 chỗ, xe trọng tải dưới 3,5 tấn được chạy tối đa 
50 km/h, ôtô trên 30 chỗ, xe trọng tải trên 3,5 tấn, xe kéo rơ moóc, xe môtô, xe gắn máy được chạy tối đa 40 
km/h. 

Ngoài khu vực đông dân cư, xe cơ giới dưới 30 chỗ, trọng tải dưới 3,5 tấn chạy 80 km/h. Ôtô trên 30 chỗ, trọng 
tải trên 3,5 tấn được chạy 70 km/h. Tốc độ chạy mỗi giờ của xe buýt, ôtô chuyên dùng, môtô là 60 km, xe kéo 
rơ moóc, xe gắn máy là 50 km. 

Khi lưu hành với vận tốc đến 60 km thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 30 m, xe chạy 60 - 80 km/h thì khoảng 
cách là 50 m, trên 80 km/h, các xe phải giãn cách 70 - 90 m. (QĐ số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02/2/2007) 

50. Bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính: Trường hợp vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn đối với dịch vụ 
bưu chính, dịch vụ chuyển phát trong nước mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu là 04 lần 
cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng; Đối với chuyển phát quốc tế: 14 USD/kg (được tính theo từng nấc khối 
lượng 100 gram, phần lẻ được tính bằng 100 gram) cộng với hoàn trả lại cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng. 
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Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do người sử dụng và doanh nghiệp tự thỏa thuận, 
việc bồi thường thiệt hại tuân theo các quy định riêng do doanh nghiệp quy định hoặc tuân theo các thỏa thuận. 
(QĐ số 02/2007/QĐ-BBCVT ngày 30/1/2007) 

51. Giám sát các hoạt động chứng khoán: Ngày 29/01/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 20/TB-VPCP 
về ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tăng cường quản lý giám sát hoạt động của 
thị trường chứng khoán. 

Thủ tướng chỉ đạo: sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải theo lộ 
trình phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta. Trước mắt chưa điều chỉnh tỷ lệ 
nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Các cơ quan chức năng cần chỉ đạo tăng cường giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán, trước hết là: 
Phát triển thị trường các giao dịch chính thức, tăng cường quản lý các công ty đại chúng nhằm thu hẹp thị 
trường phi tập trung (OTC); Giám sát các hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, đặc biệt đối với các quỹ 
đầu tư chứng khoán nước ngoài phải bảo đảm hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật về tỷ lệ cổ 
phiếu, công bố thông tin và các quy định hiện hành khác, đồng thời, phát hiện, xử lý kịp thời và nghiêm khắc 
mọi hành vi vi phạm, chỉ cho phép thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán đủ điều kiện, phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước xây dựng cơ chế kiểm soát luồng tiền để giám sát hoạt động đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư 
nước ngoài ở Việt Nam; Giám sát hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư, tư vấn định giá doanh nghiệp để các hoạt 
động dịch vụ này thực sự có chất lượng, phản ảnh trung thực và là hoạt động có độ tin cậy cao đối với các nhà 
đầu tư chứng khoán…(TB số 20/TB-VPCP ngày 29/1/2007). 

52. Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được chia thành 5 cấp. Cụ 
thể, hệ thống ngành kinh tế cấp 1 gồm 21 ngành như nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, khai khoáng, công 
nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí, cung 
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, xây dựng, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, thông tin và truyền thông, hoạt động 
tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn, khoa học và 
công nghệ, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội, quản lý nhà nước, 
an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc, giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, nghệ 
thuật, vui chơi và giải trí, hoạt động dịch vụ khác, hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản 
xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình, hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế… 

Các ngành cấp 2,3,4 và 5 là những ngành cụ thể hoá các ngành tương ứng ở cấp trên, trong đó cấp 2 gồm 88 
ngành, cấp 3 gồm 242 ngành, cấp 4 gồm 437 ngành và cấp 5 gồm 642 ngành…(QĐ số 10/2007/QĐ-TTg ngày 
23/01/2007). 

53. Quản lý chất thải nguy hại: Ngày 26/12/2006, Bộ tài nguyên môi trường đã có TT số 12/2006/TT-BTNMT về việc 
hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất 
thải nguy hại. 

Đối tượng áp dụng TT này là các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải nguy hại hoặc tham gia quản lý chất thải 
nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam. 

TT này áp dụng đối với chất thải nguy hại ở thể rắn, lỏng và bùn và không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; 
hơi, khí thải; nước thải được xử lý tại hệ thống, công trình xử lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; chất thải sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại là: (i) Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá trong 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác 
nhận; hoặc có Báo cáo đánh giá tác động của môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận trước ngày 01 thnág 7/2006…; (iii) Phương tiện, thiết bị chuyên 
dụng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu câu 
theo quy định… 

54. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt: Theo NĐ số 161/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/12/2006 
quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt, phí giao dịch tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn bằng 
Đồng Việt Nam trong giao dịch, thanh toán tại Việt Nam. 

Theo đó, về phí giao dịch tiền mặt của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thì tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 
toán có quyền thu phí giao dịch tiền mặt tại đơn vị mình. Mức thu phí giao dịch tiền mặt do tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán quy định và niêm yết công khai phù hợp với quy định của Ngân hàng. 

Trường hợp rút tiền mặt với  số lượng lớn thì tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Kho bạc Nhà nước được 
thoả thuận với các tổ chức, cá nhân về việc rút tiền mặt với số lượng lớn và việc thông báo trước khi có nhu cầu 
rút tiền mặt với số lượng lớn. 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (NĐ số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006). 

55. Quy định về hoạt động mua bán hàng hoá qua trung gian: Ngày 28/12/2006, Chính phủ đã ban hành NĐ số 
158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá. 
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Theo đó, Sở giao dịch hàng hoá được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH; Công ty cổ phần và 
phải đáp ứng các điều kiện sau: có vốn pháp định là 150 tỷ đồng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có thới 
gian công tác trong lĩnh vực kinh tế-tài chính ít nhất là 05 năm. 

Thành viên của Sở giao dịch gồm thương nhân môi giới và thương nhân kinh doanh. Vốn pháp định theo quy 
định của thương nhân môi giới là 05 tỷ đồng, kinh doanh là 75 tỷ đồng. Tổ chức, cá nhân không phải là thành 
viên của Sở Giao dịch hàng hoá có thể uỷ thác cho thành viên kinh doanh thực hiện các hoạt động mua bán 
hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá. Việc uỷ thác mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá phải được 
thực hiện trên cơ sở hợp đồng uỷ thác giao dịch bằng văn bản. 

Tổng hạn mức giao dịch với một loại hàng hoá của toàn bộ các hợp đồng trong thời hạn giao dịch không được 
vượt quá 50% tổng khối lượng hàng hoá đó được sản xuất tại Việt Nam của/ngay trước đó. Hạn mức giao dịch 
của một thành viên không được vượt quá 10% tổng hạn mức giao dịch nói trên… 

NĐ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (NĐ số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006). 

56. Thu hút và sử dụng vốn ODA: Ngày 29/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 290/2006/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010". 

Theo đó, từ nay đến 2010, Việt Nam cần tới 19 - 21 tỷ USD vốn ODA cam kết từ các nhà tài trợ. 

Cũng theo đề án, để thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 5/2006 - 2010 và đạt mức tăng trưởng bình quân 7,5 - 
8%/năm, Việt Nam cần huy động tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 nghìn tỷ đồng (theo tỷ giá/2005), tương đương 
gần 140 tỷ USD (theo tỷ giá hiện hành là 160 tỷ USD). Trong đó, 65% huy động từ các nguồn vốn trong nước và 
35% từ các nguồn vốn ngoài nước. 

Riêng nhu cầu về vốn ODA, trong 5/tới, cần thực hiện được khoảng 11 tỷ USD vốn ODA. Để thực hiện được 
nguồn vốn trên, cần phải có vốn ODA cam kết khoảng 19 - 21 tỷ USD. 

Trong số các dự án giao thông được đầu tư vốn ODA thời gian tới, theo Đề án của Chính phủ, sẽ tập trung và 
việc phát triển hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, các đường trục chính của các vùng kinh tế, ưu tiên phát triển 
các tuyến đường ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, ĐBSCL...., xây dựng một số cầu đường bộ lớn ở cả ba miền. 
Ngoài ra, sẽ câng cấp, xây dựng một số tuyến đường sắt, kể cả tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - TP.HCM… 

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. (QĐ số 290/2006/QĐ-TTg ngày 
29/12/2006). 
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Tỷ giá liên ngân hàng giữa VND và USD từ tháng 01/2007 đến tháng 
06/2007 
 

Tháng 06/2007  Tháng 05/2007 
Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá 
01/6 16.112 19/6 16.122  01/5 16.127 17/5 16.100 

05/6 16.115 20/6 16.120 03/5 16.120 18/5 16.102 

06/6 16.113 21/6 16.119 04/5 16.128 19/5 16.103 

07/6 16.111 22/6 16.121 07/5 16.132 23/5 16.098 

08/6 16.110 23/6 16.123 08/5 16.128 24/5 16.101 

12/6 16.113 25/6 16.103 09/5 16.120 25/5 16.103 

13/6 16.112 27/6 16.126  10/5 16.122 26/5 16.102 

14/6 16.115 28/6 16.129  11/5 16.117 29/5 16.105 

15/6 16.120 29/6 16.131  12/5 16.114 30/5 16.110 

18/6 16.124 30/6 16.131  15/5 16.104 31/5 16.114 

01/6 16.112 - - 01/5 16.127 - - 

        

         
Tháng 04/2007  Tháng 03/2007 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá
01/4 16.100 17/4 16.117  01/3 16.079 16/3 16.092 

02/4 16.103 18/4 16.120 02/3 16.076 17/3 16.089 

03/4 16.105 19/4 16.118 03/3 16.075 20/3 16.094 

04/4 16.103 20/4 16.121 05/3 16.075 21/3 16.091 

05/4 16.107 21/4 16.119 06/3 16.078 22/3 16.089 

06/4 16.105 24/4 16.122 07/3 16.080 23/3 16.090 

09/4 16.108 25/4 16.126  08/3 16.083 26/3 16.094 

10/4 16.112 27/4 16.124  09/3 16.081 27/3 16.097 

11/4 16.117 28/4 16.127  10/3 16.085 28/3 16.099 

12/4 16.112 30/4 16.127  13/3 16.087 29/3 16.101 

13/4 16.115   14/3 16.090 30/3 16.100 

    15/3 16.088 31/3 16.100 

         
Tháng 02/2007  Tháng 07/2006 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá
01/2 16.118 13/2 16.058  01/1 16.091 16/1 16.136 

05/2 16.083 14/2 16.061 02/1 16.101 17/1 16.142 

06/2 16.084 15/2 16.057 03/1 16.096 18/1 16.140 

04/1 16.100 22/2 16.062 04/1 16.100 19/1 16.147 

07/2 16.065 23/2 16.066 05/1 16.105 22/1 16.152 

08/2 16.068 26/2 16.064  08/1 16.112 23/1 16.150 

09/2 16.060 27/2 16.067  10/1 16.118 24/1 16.143 

10/2 16.055 28/2 16.069 11/1 16.125 26/1 16.124 

    12/1 16.122 27/1 16.126 

     13/1 16.126 30/1 16.120 

     15/1 16.126 31/1 16.115 
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